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1. peatükk 
ATMOSFÄÄRIÕHU KAITSE 

 
1. osa 

Välisõhu kaitse 
 

1. jagu 
Üldsätted 

 
1. jaotis 

Reguleerimisala ja mõisted 
 

§ 1. Reguleerimisala 

Käesolev peatükk sätestab: 
1) välisõhu keemilisele ja füüsikalisele mõjutamisele esitatavad nõuded; 
2) meetmed õhukvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks; 
3) nõuded osoonikihi kaitsmiseks; 
4) meetmed kliimamuutuste leevendamiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks; 
5) riikliku järelevalve korralduse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle; 
6) vastutuse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle. 
 

§ 2. Välisõhk 

Välisõhk on hooneväline troposfääri õhk, välja arvatud õhk hoonevälises töökohas, kus 
kehtivad töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad sätted ning kuhu üldsusele pole korrapärast 
juurdepääsu. 
 

§ 3. Saasteaine 

Saasteaine on käesoleva peatüki tähenduses igasugune välisõhus olev aine või ainete segu, 
millel võib olla ebasoodne mõju inimese tervisele või keskkonnale. 
 
 

§ 4. Välisõhu keemiline mõjutamine 

Välisõhu keemiline mõjutamine on välisõhu koostise muutmine saasteainete õhku 
väljutamisega. 
 

§ 5. Välisõhu füüsikaline mõjutamine 

Välisõhu füüsikaline mõjutamine on välisõhu mõjutamine müraga, infra- ja ultraheliga ja 
häiriva valguskiirgusega. 
 

§ 6. Välisõhu saastamine 
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Välisõhu saastamine on välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine nii, et see põhjustab 
keskkonnaohu või keskkonnariski. 
 

§ 7. Ebasoodsad ilmastikutingimused 

Ebasoodsad ilmastikutingimused on sellised meteoroloogilised tingimused, mis võivad 
põhjustada heiteallika või heiteallikate rühma poolt välisõhku väljutatavate saasteainete osas 
õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise. 
 

§ 8. Õhukvaliteedi tase 

Õhukvaliteedi tase on saasteaine kogus, mis kindla ajavahemiku jooksul sisaldub välisõhu 
ruumalaühikus gaasiliste saasteainete puhul temperatuuril 293 Kelvini ja atmosfäärirõhul 
101,3 kilopaskali juures ning osakeste ja osakestes sisalduva aine puhul reaalsete tingimuste 
juures mõõtmiste hetkel. 
 

§ 9. Sadestumise tase 

 
Saasteaine sadestumise tase on välisõhust teatava aja jooksul pinnaühikule sadestunud 
saasteaine kogus. 
 

§ 10. Õhukvaliteedi piirväärtus 

Õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus. 
 

§ 11. Õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise määr 

Õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise määr on protsent õhukvaliteedi piirväärtusest või 
õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamiste arv, mille võrra võib kehtestatud piirväärtust 
ajutiselt ületada käesolevas peatükis sätestatud tingimustel. 
 

§ 12. Õhukvaliteedi sihtväärtus 

Õhukvaliteedi sihtväärtus on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mis tuleb tagada kas 
kindlaksmääratud aja jooksul või võimalikult kiiresti ja mille eesmärk on parendada 
õhukvaliteeti ja vältida või vähendada  olulist ebasoodsat mõju inimese tervisele ja 
keskkonnale. 
 

§ 13. Õhukvaliteedi kriitiline tase 

Õhukvaliteedi kriitiline tase on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mille ületamisel 
võib tõenäoliselt ilmneda oluline ebasoodne mõju ökosüsteemile, välja arvatud inimese 
tervisele. 
 

§ 14. Teavitamistase 
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Teavitamistase on õhukvaliteedi tase, mille ületamisel kujutab lühiajaline kokkupuude 
saastatud õhuga ohtu inimeste tervisele, eelkõige elanikkonna tundlike rühmade nagu lapsed, 
haiged, vanurid ja rasedad tervisele, ja mille puhul vajatakse kohest ja asjakohast teavet. 
 

§ 15. Õhukvaliteedi häiretase 

Õhukvaliteedi häiretase on õhukvaliteedi piirväärtusest kõrgem tase, mille ületamisel kujutab 
lühiajaline kokkupuude saastatud õhuga ohtu inimeste tervisele. 

§ 16. Keskmise kokkupuute näitaja 

 
Keskmise kokkupuute näitaja on linnakeskkonna taustapiirkondades tehtud mõõtmiste põhjal 
määratletud ja elanikkonna kokkupuudet iseloomustav keskmine tase, mille põhjal 
arvutatakse riigi jaoks PM2.5 keskmise kokkupuute näitaja vähendamise eesmärk ja 
kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase. 
 

§ 17. Linnakeskkonna taustapiirkond 

 
Linnakeskkonna taustapiirkond on koht linnas, mille õhukvaliteedi tase iseloomustab linna 
elanikkonna üldist saasteainetega kokkupuute näitajat. 
 

§ 18. Heiteallikas 

(1) Heiteallikas on saasteaineid, müra, ning infra- või ultraheli või valguskiirgust välisõhku 
väljutav objekt. 

(2) Heiteallikad liigitatakse heiteallika geomeetria põhjal punkt-, joon-, pind- ja 
ruumheiteallikateks ning heiteallika liikuvuse põhjal paikseteks ja liikuvateks heiteallikaks.  

(3) Heiteallikate liigitaamisel juhindutakse Eesti standardist EVS 892. 
 

§ 19. Tootmisterritoorium 

Tootmisterritoorium on käitise toimimiseks vajalik maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest 
maaüksusest, kus paiknevad heiteallikad ja mida käitab üks või mitu käitajat. 
 

§ 20. Maapinnalähedane õhukiht 

Maapinnalähedane õhukiht ulatub õhukvaliteedi hindamisel kuni 4 meetri kõrguseni 
maapinnast või kõrguseni kus inimesed püsivalt viibivad. 
 

§ 21. Õhukvaliteedi piirkond 

Õhukvaliteedi piirkond on õhusaastega kokku puutuva elanikkonna ja ökosüsteemide suurust 
arvestades moodustatud piirkond või linnastu, kus korraldatakse õhukvaliteedi juhtimist ja 
hindamist. 
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2. jaotis 
Põhimõtted ja põhikohustused 

 

§ 22. Õhukvaliteedi taseme säilitamise põhimõte 

Õhukvaliteedi piirkondades, kus õhukvaliteedi tase on madalam õhukvaliteedi piirväärtusest 
tuleb säilitada parim võimalik välisõhu kvaliteet. 
 

§ 23. Meetmete rakendamine õhukvaliteedi taseme piir – või sihtväärtuste ületamise 
korral 

Õhukvaliteedi taseme piir- või sihtväärtuste ületamise korral tuleb rakendada meetmeid, et 
viia õhukvaliteedi tase vastavusse õhukvaliteedi piir- või sihtväärtustega. 
 

§ 24. Piirangud sellise tegevuse kavandamisel, mis võib tõenäoliselt põhjustada 
õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist või halvendada müra tasemeid 

(1) Sellise tegevuse kavandamisel, mis võib tõenäoliselt põhjustada õhukvaliteedi 

piirväärtuse ületamist maapinnalähedases õhukihis, tuleb heiteallikate asukoha valikul 
vältida alasid, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on välisõhku väljutatud 

saasteainete hajumine loodus- või tehisoludest tingitud põhjustel takistatud. 

(2) Uute planeeringute kehtestamisel või projekteerimistingimuste andmisel tuleb vältida 

müra taseme halvenemist. 
 

§ 25. Saasteainete väljumiskõrgus 

Keelatud on ehitada paikseid heiteallikaid, millest saasteained väljuvad kõrgemal kui 250 
meetrit maapinnast. 
 

§ 26. Saasteainete heidete vältimise või vähendamise kohustus  

Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid meetmeid saasteainete heidete vältimiseks 
või vähendamiseks. 
 

§ 27. Heiteallika valdaja kohustused tegevuse puhul, mis võib tõenäoliselt põhjustada 
õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist maapinnalähedases õhukihis 

Tegevuse elluviimisel, mis võib tõenäoliselt põhjustada õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist 
maapinnalähedases õhukihis, on heiteallika valdaja kohustatud rakendama täiendavaid 
meetmeid saasteainete välisõhku väljutamise vähendamiseks. 
 

§ 28. Paikse heiteallika käitaja kohustused 
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(1) Paikse heiteallika käitaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku 

tehnoloogiat, püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks niivõrd, kuivõrd seda 

saab mõistlikult eeldada arvestades tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat ebasoodsat mõju.  

(2) Kui keskkonnaloaga või keskkonnakompleksloaga nõutakse saasteainete püüdmist või 

see on kavandatud ehitusprojektis, on paikse heiteallika käitamine püüdeseadmeteta või 

rikkis püüdeseadmega keelatud. 
 

2. jagu 
Välisõhu keemiline ja füüsikaline kvaliteet 

 
1. jaotis 

Õhukvaliteedi juhtimine ja hindamine 
 

§ 29. Õhukvaliteedi juhtimine 

(1) Õhukvaliteedi juhtimine on õhukvaliteedi hindamise alusel meetmete kavandamine ja 
rakendamine õhukvaliteedi parandamiseks. Õhukvaliteedi parandamiseks rakendatakse 
heite piiramist, saasteaine hajumistingimuste parandamist või saasteaine leviku takistamist 

või muid asjakohaseid meetmeid, mis parandavad õhukvaliteeti. 

(2) Õhukvaliteedi juhtimist, sealhulgas õhukvaliteedi hindamist korraldab 

Keskkonnaministeerium. 
 

§ 30. Õhukvaliteedi hindamine 

(1) Õhukvaliteedi hindamine on õhukvaliteedi taseme mõõtmine, sealhulgas seire, arvutuslik 

hindamine, hinnanguline määramine või prognoosimine. 

(2) Õhukvaliteedi hindamisel võetakse arvesse järgmisi näitajaid: 
1) saasteaine ebasoodsa mõju võimalikkust, saasteaine ohtlikkust kemikaaliseaduse 
tähenduses ning saasteainete esinemissagedust välisõhus ja eriti nende saasteainete toimet, 
millel on pöördumatu mõju inimese tervisele ja keskkonnale; 
2) õhukvaliteedi taset; 
3) õhukvaliteedi taseme muutumisega kaasnevaid muutusi keskkonnas, mis võivad kaasa tuua 
ohtlikumate saasteainete  tekke; 
4) saasteaine säilivust keskkonnas, kui saasteaine ei ole bioloogiliselt lagundatav ja võib 
inimorganismis või keskkonnas akumuleeruda. 
 

§ 31. Õhukvaliteedi juhtimisel ja hindamisel arvestatavad saasteained 

(1) Õhukvaliteedi juhtimist ja hindamist teostatakse järgmiste saasteainete suhtes: 
vääveldioksiid; 
1) lämmastikdioksiid ja lämmastikoksiidid, milleks on lämmastikmonooksiidi ja 
lämmastikdioksiidi sisalduse summa ümberarvutatuna lämmastikdioksiidiks; 
2) PM10 - osake, mis Eesti standardi EVS-EN 12341 kohasel proovivõtmisel ja mõõtmisel, 
läbib 10 µm aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse ava 50 protsendil juhtudest;   
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3) PM2.5 - osake, mis Eesti standardi EVS-EN 14907 kohasel proovivõtmisel ja mõõtmisel 
läbib 2,5 µm aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse ava 50 protsendil juhtudest;  
4) plii; 
5) osoon; 
6) benseen; 
7) süsinik(mono)oksiid; 
8) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, sealhulgas benso(a)püreen; 
9) kaadmium; 
10) arseen; 
11) nikkel; 
12) elavhõbe. 

(2) Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud käesoleva paragrahvi lõige 1 punkti 9 

tähenduses on orgaanilised ühendid, mis koosnevad vähemalt kahest konjugeeritud, ainult 

süsinikku ja vesinikku sisaldavast aromaatsest tuumast. 

(3) Vajadusel tuleb arvestada õhukvaliteedi hindamisel ja juhtimisel teiste saasteainetega, 

mis ei ole käesoleva paragrahvi lõkes 1 nimetatud, kuid mille suhtes on keskkonnaminister 
vastavalt käesoleva seaduse § 44 kehtestanud õhukvaliteedi piirväärtused. 
 

§ 32. Õhukvaliteedi taseme mõõtmine 

Õhukvaliteedi taseme mõõtmine toimub paiksete või indikaatormõõtmiste teel. 
 

§ 33. Paiksed mõõtmised 

Paikseid mõõtmisi teostatakse kindlas kohas kas pidevalt või pisteliste proovide abil, et teha 
kindlaks õhukvaliteedi tase vastavalt asjakohastele andmekvaliteedi normidele. 
 

§ 34. Indikaatormõõtmised 

Indikaatormõõtmised on mõõtmised, mis vastavad vähem rangetele andmekvaliteedi nõuetele 
kui paiksed mõõtmised. 
 

§ 35. Õhukvaliteedi taseme arvutuslik hindamine ja hinnanguline määramine 

(1) Õhukvaliteedi taseme arvutuslik hindamine on heiteallikate parameetrite ja 

meteorooligiliste andmete põhjal maapinnalähedases õhukihis saasteaine sisalduse 
määramine, kasutades käesoleva seaduse § 36 sätestatud asjakohaseid arvutusmetoodikaid 

ja arvutusmudeleid. 

(2) Õhukvaliteedi taseme hinnanguline määramine on maapinnalähedases õhukihis 

saasteainete sisalduse hindamine, võttes arvesse kõiki asjakohaseid andmeid õhukvaliteedi 

kohta ja tegureid mis võivad omada mõju õhukvaliteedile 

(3) Õhukvaliteedi taseme arvutuslik hindamine ja hinnanguline määramine toimub 
õhukvaliteedi piirkonnas asuvaid heiteallikaid, kasutatavat tooret ja tehnoloogiat, välisõhku 
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väljutatavaid gaase, neis sisalduvaid saasteaineid ning nende heitkoguseid iseloomustava 

teabe alusel. 
 

§ 36. Õhukvaliteedi taseme arvutusliku hindamise mudelid 

(1) Õhukvaliteedi taseme arvutuslikuks hindamiseks võib kasutada järgmistel mudelitel 

põhinevaid arvutusprogramme: 
1) Gaussi difusioonivõrrandi mudel; 
2) Euleri advektsioon-difusioonivõrrandi mudel; 
3) Lagrange’i mudel; 
4) arvutusliku vedelikudünaamika võrranditel põhinev mudel. 

(2) Saasteainete hajumise arvutuslikuks hindamiseks kasutatav arvutiprogramm peab 

võimaldama arvestada piirkonna saasteainete hajumistingimusi mõjutavaid geograafia- ja 

kliimaandmeid. 

(3) Kasutatavad arvutusprogrammid peavad võimaldama teostada vajadusel hajumise 
arvutuslikku hindamist kuni 10 kilomeetri raadiuses heiteallikast. 
 

§ 37. Õhukvaliteedi taseme prognoosimine 

Õhukvaliteedi taseme prognoosimiseks kasutatakse käesoleva seaduse § 36 nimetatud 
arvutusprogramme, kus meteoroloogiliste lähteandmetena kasutatakse prognoositud 
meteoroloogilisi andmeid. 
 

§ 38. Õhukvaliteedi taseme hindamispiirid 

(1) Saasteainete sisaldust välisõhus hinnatakse arvestades õhukvaliteedi taseme ülemisi ja 
alumisi hindamispiire.  

(2) Kui saasteaine tase ületab ülemist hindamispiiri, tuleb õhukvaliteedi hindamiseks 

kasutada paikseid mõõtmisi. Õhukvaliteedi taseme ruumilise jagunemise kohta piisava teabe 

saamiseks võib paikseid mõõtmisi täiendada arvutuslike hindamismeetodite või 
indikaatormõõtmistega. 

(3) Kui õhukvaliteedi tase on madalam kui ülemine hindamispiir, võib õhukvaliteedi 
hindamiseks kasutada paiksete mõõtmiste ja arvutuslike hindamismeetodite või 

indikaatormõõtmiste kombineerimist. 

(4) Kui õhukvaliteedi tase ületab alumist hindamispiiri, võib õhukvaliteedi hindamisel 
kombineerida indikaatormõõtmisi arvutusliku hindamistulemustega. 

(5) Kui õhukvaliteedi tase on madalam kui alumine hindamispiir, võib õhukvaliteedi 
hindamiseks kasutada arvutuslikku hindamist või hinnangulist määramist või mõlemat. 
 

§ 39. Ülemise ja alumise hindamispiiri ületamise kindlakstegemine 
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(1) Kui keskkonnaministri määrusega käesoleva seaduse § 40 alusel kehtestatud välisõhu 

kvaliteedi hindamise andmekvaliteedi nõuetele vastavaid õhukvaliteedi taseme mõõtmise 

andmeid on piisavalt, tehakse ülemise ja alumise hindamispiiri ületamine kindlaks eelneva 

viie aasta saasteainete mõõdetud sisalduse alusel. Hindamispiir loetakse ületatuks, kui 

eelneva viie aasta jooksul on seda ületatud vähemalt kolmel eri aastal. 

(2) Kui õhukvaliteedi taseme mõõtmise andmed on olemas lühema ajavahemiku kohta kui 
hindamisele eelnenud viis aastat, võib ülemise ja alumise hindamispiiri ületamise 
kindlakstegemiseks kombineerida tulemusi, mis on saadud oletatavalt kõrgeimat 

õhukvaliteedi taset iseloomustavatest kohtadest ühe ja sama aasta pistelistest mõõtmistest 

ning heidete  andmekogudest ja arvutuslikest hindamistest.  
 

§ 40. Õhukvaliteedi hindamise kord 

(1) Õhukvaliteedi hindamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(2) Õhukvaliteedi hindamise korraga sätestatakse: 
1) saasteainete sisalduse määramiseks välisõhus kasutatavate mõõtemeetodite, sealhulgas 
proovivõtu ja mõõtmise meetodite ning saasteaine analüüsi meetodite loetelu saasteainete 
lõikes; 
2) nõuded välisõhu proovide võtmisele ja analüüsimisele; 
3)paiksete mõõtmiste proovivõtukohtade paiknemise kriteeriumid, mõõtmiste tüüp, 
määratavad parameetrid, proovivõtukohtade miinimumarv õhukvaliteedi piirkonnas ja 
proovivõtu sagedus; 
4) kriteeriumid ebasoodsate ilmastikutingimuste määramiseks. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud proovivõtukohtade kindlaksmääramisel 

tuleb arvestada heiteallikate liiki õhukvaliteedi piirkonnas.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud ebasoodsad ilmastikutingimused 

määratakse heiteallika või heiteallikate rühma jaoks kasutades arvutuslikke 
hindamismeetodeid. 
 

§ 41. Õhukvaliteedi juhtimine õhukvaliteedi piirkondades 

(1) Riigi territoorium jaguneb õhukvaliteedi taseme järgi õhukvaliteedi piirkondadeks.  

(2) Linnastu käesoleva peatüki tähenduses piirkond, kus elanike arv on üle 250000, või 

väiksema elanike arvuga tööstuspiirkond, mis ei ulatu üle ühe kohaliku omavalitsuse üksus 

piiri ja kus hindamisele eelnenud viie aasta jooksul tehtud paiksete mõõtmiste tulemustest 

selgub, et õhukvaliteet on oluliselt halvenenud. 

(3) Õhukvaliteedi juhtimist ja hindamist teostatakse õhukvaliteedi piirkondades kõikide 

käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud saasteainete osas ning vajadusel teiste 
saasteainete osas. 

(4) Riigi territooriumi jaotuse õhukvaliteedi piirkondadeks saasteainete järgi välisõhus 
kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
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(5) Õhukvaliteedi piirkondade jaotust ajakohastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem kui iga viie aasta järel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määruses 

kehtestatud korrale. 
 

§ 42. Teede talvise libeduse tõrjega seotud õhukvaliteedi piirväärtuse ületamine 

(1) Riigi territooriumi jaotusel õhukvaliteedi piirkondadeks võib keskkonnaminister määrata 
piirkonnad, kus PM10 õhukvaliteedi piirväärtust võib ületada pärast talvist teede 

libedusetõrjet välisõhku väljutatavate PM10 tõttu. 

(2) Õhukvaliteedi piirväärtust võib ületada, kui õhukvaliteedi parandamiseks on võetud 

kasutusele asjakohased meetmed. 

(3) Käesoleva seaduse § 73 lõikes 2 nimetatud kava ei pea koostama, kui PM10 piirväärtuse 

ületamise põhjuseks on talvine teede libedusetõrje. 
 

§ 43. Looduslikest allikatest pärinevate saasteainetega seotud õhukvaliteedi piirväärtuse 
ületamine 

(1) Looduslikest allikatest pärinevad saasteained on saasteained, mille väljutamine välisõhku 
ei ole tingitud otseselt ega kaudselt inimtegevusest, vaid looduslikest protsessidest nagu 

vulkaanipursked, seismilised ja geotermilised nähtused, loodusmaastike põlengud, tugevad 

tuuled, merepritsmed või kuivadelt aladelt pärinevad välisõhku sattunud ja edasikandunud 
looduslikud osakesed. 

(2) Käesoleva peatüki § 73 lõikes 2 nimetatud õhukvaliteedi parandamise kava ei pea 
koostama, kui õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise põhjuseks on looduslikest allikatest 

pärinevad saasteained. 
 

§ 44. Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtuste, õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise määra, 
õhukvaliteedi häiretaseme, keskmise kokkupuute näitaja, saasteainete hindamispiiride 
ning teavitamistaseme kehtestamine 

(1) Arvestades saasteainete mõju elanikkonnale ja keskkonnale, kehtestab keskkonnaminister 
määrusega: 
1) õhukvaliteedi piirväärtused, lubatud ületamise määra ja kordade arvu; 
2) õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise määra; 
3) õhukvaliteedi sihtväärtused; 
4) õhukvaliteedi kriitilise taseme;  
5) õhukvaliteedi häiretaseme; 
6) teavitamistaseme; 
7) saasteainete hindamispiirid; 
8) keskmise kokkupuute näitaja. 
 

(1) (2) Keskkonnaminister võib vajadusel määrusega kehtestada õhukvaliteedi piirväärtused 

käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetamata saasteainetele. 
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§ 45. Õhukvaliteedi rangemad piirväärtused elanikkonna tundlike gruppide rühmade 
tervise kaitseks 

Keskkonnaminister võib Terviseameti ettepanekul kehtestada määrusega elanikkonna tundlike 
rühmade tervise kaitseks rangemad õhukvaliteedi piirväärtused järgmiste asutuste 
territooriumil: 
1) tervishoiuasutus; 
2) hoolekandeasutus; 
3) lasteaed; 
4) kool. 
 

§ 46. Õhukvaliteedi piirväärtuse, piirväärtuse ületamise määra ja kriitilise taseme 
ületamine 

(1) Õhukvaliteedi piirväärtuse ja õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise määra ületamisel 

eeldatakse olulise keskkonnahäiringu tekkimist. 

(2) Õhukvaliteedi kriitilise taseme ületamisel eeldatakse olulise ebasoodsa mõju tekkimist 

ökosüsteemile. 
 

§ 47. Lämmastikoksiidide ja lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse määramine  

(1) Välisõhus osooni eeldusainete sisalduse mõõtmisel tuleb mõõta vähemalt 

lämmastikoksiidide (NO ja NO2) ja sobivate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldust. 

(2) Lenduvad orgaanilised ühendid, mille mõõtmine on soovitatav, on l-buteen, isopreen, 

etüülbenseen, etaan, trans-2-buteen, n-heksaan, m- ja p-ksüleeni summa, etüleen, cis-2-

buteen, isoheksaan, o-ksüleen, atsetüleen, 1,3-butadieen, n-heptaan, 1,2,4-
trimetüülbenseen, propaan, n-pentaan, n-oktaan, 1,2,3-trimetüülbenseen, propeen, 

isopentaan, isooktaan,  1,3,5-trimetüülbenseen, n-butaan, l-penteen, benseen, 
formaldehüüd, isobutaan, 2-penteen, tolueen, mittemetaansete süsivesinike summa. 

(3) Lenduvad orgaanilised ühendid käesoleva seaduse tähenduses on kõik inimtekkelised ja 
biogeensed orgaanilised ühendid, välja arvatud metaan, mis võivad päikesekiirguse toimel 

tekitada lämmastikoksiididega reageerides fotokeemilisi oksüdante. 
 

§ 48. Saasteainete koosmõju 

(1) Saasteainete koosmõju on sarnase tervisemõjuga saasteainete koosmõjul ilmneda võiv 

summaarne tervisemõju, mis võib olla suurem kui nende üksikute saasteainete tervisemõju. 

(2) Keskkonnaminister kehtestab määrusega vajadusel saasteainete koosmõju määramise 

korra. 
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2. jaotis 
Üldsuse teavitamine õhukvaliteedist 

 

§ 49. Paiksete pidevmõõtmiste tulemuste koondamine ja üldsusele edastamine  

(1) Keskkonnaministeerium annab üldsusele teavet saasteainete välisõhus sisaldumise ja 
saasteainete maapinnale sadestumise kohta Keskkonnaministeerumi veebilehe kaudu. 

(2) Sadestumisalane teave peab käsitlema järgmisi saasteaineid: 
1)  arseen; 
2) kaadmium; 
3) elavhõbe; 
4) nikkel; 
5) polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud. 
 

§ 50. Teabe ajakohastamise sagedus 

(1) Andmeid vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, PM10, osooni ja süsinikmonooksiidi 
sisalduse kohta välisõhus ajakohastatakse vähemalt iga päev ja kui võimalik, siis iga tund. 
Andmeid plii ja benseeni sisalduse kohta välisõhus, mis esitatakse 12 kuu keskväärtusena, 
ajakohastatakse kord kolme kuu tagant ja kui võimalik, siis iga kuu. 

(2) Teavet arseeni, kaadmiumi, nikli, elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike välisõhus sisaldumise ning maapinnale sadestumise kohta 

ajakohastatakse vähemalt üks kord aastas. 

(3) Õhukvaliteedi ülemise hindamispiiri ületamise korral ajakohastatakse saasteainete 

sisalduse teavet vähemalt üks kord päevas või vastavalt saasteaine hindamispiiri 
keskmistamisajale. 
 

§ 51. Häire- ja teavitamistasemete ületamise korral üldsuse teavitamine 

 

(1) Keskkonnaministeerium teavitab üldsust viivitamatult õhukvaliteedi häire- ja 

teavitamistaseme tegelikest ja prognoositavatest ületamisest.   

(2) Õhukvaliteedi häire- ja teavitamistaseme ületamisest teavitatakse üldsust 
Keskkonnaministeeriumi veebilehe kaudu ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 25 lõikes 

2 sätestatud korras. 
 

§ 52. Avaldatava teabe sisu õhukvaliteedi häire- või teavitamistaseme ületamisel 

(1) Avaldatava teabe sisu õhukvaliteedi häire- või teavitamistaseme ületamisel sisaldab 
vähemalt järgmiseid andmeid: 
1) ületamise koht või piirkond; 
2) ületatud taseme liik (teavitamis- või häiretase);  
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3) ületamise algusaeg ja kestus;  
4) osooni puhul kõrgeim ühe tunni sisaldus ja lisaks sellele kõrgeim kaheksa tunni keskmine 
sisaldus välisõhus; 
5) prognoositav teave teavitamis- või häiretaseme eeldatavate ületamiste geograafilise 
piirkonna kohta järgmiseks pärastlõunaks, päevaks või päevadeks;  
6) õhukvaliteedi taseme muutumine (kas olukord paraneb, stabiliseerub või halveneb) ja 
muutumise põhjused; 
7) teave asjaomaste elanikkonnarühmade kohta, võimaliku mõju kohta inimese tervisele ja 
soovitatava käitumise kohta; 
8) teave elanikkonna riskirühmade kohta; 
9) tõenäoliste sümptomite kirjeldus; 
10) soovitatavad ettevaatusabinõud, mida asjaomased elanikkonnarühmad peavad rakendama;  
täiendava teabe saamise kohad. 
11) teave ennetusmeetmete kohta, sealhulgas peamiste heiteallikate valdkondades, et 
vähendada saastust ja sellega elanikkonna kokkupuudet; 
12) soovitatavad meetmed heitkoguste vähendamiseks. 
 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 9-12 nimetatud teabe kooskõlastab 
Keskkonnaministeerium enne avaldamist Terviseametiga.  
 
 

3. jaotis 
Välisõhus leviva müra tase ja müra kontrollnäitajad 

 
1. alljaotis 

Välisõhus leviva müra tase 
 

§ 53. Välisõhus leviv müra 

Välisõhus leviv müra käesoleva seaduse tähenduses on inimtegevusest põhjustatud ning 
välisõhus leviv soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad heiteallikad.  

§ 54. Müra normtase 

(1) Välisõhus leviva müra normtase on arvsuurus, mida kasutatakse erinevate 

müraolukordade hindamisel. 

§ 55. Müra piirtase 

(1) Müra piirtase on suurim lubatud müra normtase, mille ületamisel eeldatakse olulise 

keskkonnahäiringu tekkimist ja mille puhul tuleb rakendada müra vähendamise meetmeid. 
 

§ 56. Mürataseme ning selle määramise ja hindamise meetodite kehtestamine  

 
(1) Välisõhus leviva müra norm- ja piirtasemed ning mürataseme mõõtmise, määramise ja 
hindamise meetodid kehtestab sotsiaalminister määrusega. 
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(2) Müra mõõtmisel peavad mõõtetulemused olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse 
tähenduses 
 

§ 57. Meetmed mürataseme ületamise vältimiseks 

(1) Müraallika valdaja peab tagama, et müraallika territooriumilt ei levi müra piirtaset 
ületavat müra. 

(2) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus kehtestada oma haldusterritooriumil või selle 

osal käesoleva seaduse alusel kehtestatud välisõhus leviva müra normidest kuni 5 detsibelli 

rangemat lubatud taset. 

(3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib välisõhus leviva müra taseme ületamise vältimiseks 

oma territooriumil piirata: 
1) liikluskorraldusega mootorsõidukite liikumist; 
2) müra tekitava seadme töötundide aega; 
3) meelelahutusürituste toimumise aega ja kehtestada müratasemed, mida ürituse toimumise 
ajal ületada ei tohi. 

(4) Keskkonnaloa andja võib välisõhus leviva müra piirtaseme ületamise vältimiseks piirata 
käitisele väljastatud loaga müra tekitava seadme töötundide aega. 
 

§ 58. Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad 
nõuded 

 
Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded 
kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 
 

2. alljaotis 
Välisõhus leviva müra strateegiline kaardistamine ja välisõhus leviva müra 

vähendamise tegevuskava 
 

§ 59. Välisõhu strateegiline mürakaart 

(1) Piirkonna –välisõhus leviva olemasoleva või  prognoositava mürataseme kirjeldamiseks 
koostatakse strateegiline mürakaart. 

(2) Piirkonna välisõhu strateegilisele mürakaardile kantakse müra levikut põhjustavad 
heiteallikad, olemasoleva või prognoositava müra leviku ulatus, andmed ehitiste iseärasuste 

ja muu asjakohase teabe kohta. 

(3) Välisõhu strateegiline mürakaart on aluseks üldplaneeringute suundade ja tingimuste 
määramisel ning detailplaneeringute ettevalmistamisel. 
 

§ 60. Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 
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(1) Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava käsitleb müra ja selle mõju vähendamise 

abinõusid.  

(2) Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava peab sisaldama kavandatavate 

abinõude loetelu, milles on nimetatud abinõude maksumus, abinõude rakendajad ja 

rakendamise tähtajad. 
 

§ 61. Välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu  

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 
esitatavad täpsustatud nõuded kehtestab sotsiaalminister määrusega.  
 

§ 62. Välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine, 
kooskõlastamine ja ülevaatamise sagedus 

(1) Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 

koostab ja esitab Keskkonnaministeeriumile tiheasustusega piirkonnas paiknevate 
müraallikate osas kohaliku omavalitsuse organ.  

(2) Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 
koostab ning esitab kooskõlastamiseks Keskkonnaminitseeriumile väljaspool tiheasustusega 

piirkonda: 
1) maantee omanik; 
2) raudtee omanik; 
3) sadama omanik; 
4) lennuvälja omanik; 
5) müra tekitava käitise valdaja. 

(3) Tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organil on õigus nõuda välisõhus leviva 

müra allika valdaja, nagu sadama, lennuvälja, bussi- või raudteejaama ning müra tekitava 
käitise valdajalt müraallika kaardistamist või müraallika strateegilisel kaardistamisel tekkinud 

kulude kompenseerimist. 

(4) Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 

koostamise eest vastutaja korraldab nimetatud dokumentide läbi vaatamise ja vajaduse 
korral muutmise ning esitamise Keskkonnaministeeriumile vähemalt kord viie aasta järel. 

(5) Keskkonnaministeerium kooskõlastab välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 

leviva müra vähendamise tegevuskava ühe kuu jooksul alates selle saamisest. Kui 

kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga 

loetakse välisõhu strateegiline mürakaart ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 
kooskõlastatuks.  
 

4. jaotis 
Valgusreostus 

 

§ 63. Valgusreostus 
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Valgusreostus on tehisvalguse suunamine ümbritsevasse keskkonda, mis vähendab 
valgussüsteemide energiatõhusust ja –säästlikkust, kiirgab sellistes suundades või 
spektraaljaotustes, mis ei ole vajalikud asjakohastel aladel ettenähtud tegevuste läbiviimiseks 
ning takistab tähistaeva nägemist ja astronoomiavaatlusi. 
 

§ 64. Välisvalgustus ja välisvalgusti 

 

(1) Välisvalgustus peab tagama pimedal ajal nähtavuse erinevates piirkondades ning tagama 

inimeste ohutuse ja turvalisuse.  

(2) Välisvalgustuse projekteerimisel, valgustusolukorra klassi ja valgustusklassi määramisel  

(3) tuleb juhinduda standardite EN 13201 nõuetest olenevalt piirkonna kohta kehtestatud 
üldplaneeringus sätestatud maa kasutusvaldkonnast. 

(4) Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje ning et see ei pimestaks otse 
ega peegeldunult.  

(5) Välisvalgusti on välitingimustes kasutatav element, mis kaitseb valgusallikat ning juhib 
valguse kiirgust ise, reflektori või ekraani abil. 
 

§ 65. Valgusreostuse vältimine ja vähendamine 

(1) Välisvalgusti peab valgustama üksnes ala, mida on vaja valgustada vastavalt 
valgustusolukorra klassile ja valgustusklassile. Kui teatud öötundidel on võimalik kasutada 
madalamat valgustusklassi, kasutatakse seda nendel tundidel valgustustaseme vähendamiseks 
vastavalt standardile EVS-EN 12464-2. 

(2) Välisvalgusti ei tohi põhjustada häirivat valgust, mis võib oma koguse, suuna või 
spektraalkoostise tõttu põhjustada ebamugavust või vähendada võimet näha olulist teavet.  

(3) Välisvalgusti peab olema varustatud süüturitega nii, et nende maksimaalne sisselülituse 
aeg jääks päikeseloojangu ja -tõusu vahele, või nad oleksid sisse lülitatud sõltuvalt vajalikust 
kasutusajast. 

(4) Valgustatud välireklaamkandja puhul kehtivad kõik välisvalgustuse nõuded. 

 
5. jaotis 

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine 
 

§ 66. Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine 

(1) Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine (edaspidi lõhnaaine) käesoleva seaduse 
tähenduses on inimtegevusest põhjustatud välisõhku väljutatav aine või ainete segu, mis 

võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju. 
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§ 67. Kohustus rakendada täiendavaid meetmeid lõhnaaine heitkoguse vähendamiseks 

(1) Lähtudes lõhnaainete esinemisest välisõhus, rakendavad käitajad heiteallika valdajad, 

kelle tööstus- või põllumajandustegevus või tegevus muul alal põhjustab või võib põhjustada 

lõhna tekkimist, levimist või ärritavat lõhnataju elanikkonnale, täiendavaid meetmeid 
lõhnaaine heitkoguste vähendamiseks. 

§ 68. Välisõhus lõhnaaine esinemise määramine 

(1) Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud lõhnaaine esinemise 

määramise ekspertrühm.  

(2) Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühma moodustamise korra ja liikmetele 

esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(3) Lõhnaaine esinemise määramiseks välisõhus kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud 

lõhnaainete määramise meetodeid. 

(4) Lõhnaaine esinemise määramise korra ja selleks kasutatavate meetodite loetelu 
kehtestab keskkonnaminister määrusega.  
 

§ 69. Lõhnaaine vähendamise kava 

(1) Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm annab hinnangu lõhnaaine esinemise 
kohta välisõhus ning lõhnaaine esinemise tuvastamise korral peab heiteallika valdaja 

koostama lõhnaaine vähendamise kava. 

(2) Lõhnaaine vähendamise kava peab sisaldama kavandatavate abinõude loetelu, milles on 

nimetatud abinõude maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. 

(3) Heiteallika valdaja esitab lõhnaaine vähendamise kava kinnitamiseks Keskkonnaametile. 

(4) Lõhnaaine vähendamise kava täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon.  

(5) Lõhnaaine vähendamise kava sisule esitatavad täpsustatud nõuded kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
3. jagu 

Kavandamine 
 

1. jaotis 
Õhukvaliteedi parandamise arengukava 

 

§ 70. Õhukvaliteedi parandamise arengukava 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 1 sätestatud eesmärgi, §-des 3-7 sätestatud 
põhimõtete ja käesoleva seaduse §-des 19- 22 sätestatud põhimõtete elluviimiseks koostatakse 
õhukvaliteedi parandamise arengukava. 
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§ 71. Õhukvaliteedi parandamise arengukava menetlus 

Õhukvaliteedi parandamise arengukava koostamise menetlusele kohaldatakse 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki 1. jao sätteid, kui käesolevas jaos ei ole 
sätestatud teisiti. 
 

§ 72. Õhukvaliteedi parandamise arengukava sisu 

Õhukvaliteedi parandamise arengukava sisaldab: 
1) õhukvaliteedi seisundi kirjeldust riigis; 
2) andmeid eeldatavate oluliste muutuste kohta riigisiseste heiteallikate kategooriate ja 
heidete geograafilises jaotumises; 
3) uute õhukvaliteedi piirkondade moodustamise vajaduse hinnangut; 
4) kavandatavaid eesmärke õhukvaliteedi parandamiseks piirkondades, kus see ei vasta 
kvaliteedinõuetele ja säilitamiseks piirkondades, kus on tagatud nõuetele vastav õhukvaliteet;  
5) meetmeid ja vahendeid käesoleva paragrahvi punktis 4 nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks; 
6) arengukava rakendamise mõju inimese tervisele ja keskkonnale. 
 

2. jaotis 
Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava 

 

§ 73. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava 

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava on kohaliku omavalitsuse üksuse 
kava kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuva linnastu või piirkonna kohta 
õhukvaliteedi parandamiseks. 

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise 
kava, kui õhukvaliteedi tase linnastus või piirkonnas ületab või tõenäoliselt ületab ühe või 

mitme saasteaine suhtes kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtust ja õhukvaliteedi piirväärtuse 
ületamise määra summaarselt. 

(3) Keskkonnaministeerium teavitab kohaliku omavalitsuse üksust kui õhukvaliteedi 

hindamise käigus tuvastatakse õhukvaliteedi piirväärtuste ületamine.  

(4) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava ajakohastatakse vastavalt 
vajadusele, kuid mitte harvem kui iga viie aasta järel selle koostamisest või ajakohastamisest 

arvates. 

(5) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamisel võetakse arvesse 

õhukvaliteedi parandamise arengukavas ja heiteallikate käitajate poolt koostatud 

saasteainete heidete vähendamise tegevuskavades sätestatut. 

(6) Kui õhukvaliteedi parandamise arengukava puudutab oluliselt piirkonna või linnastu 
õhukvaliteedi parandamise kava, ajakohastatakse piirkonna või linnastu õhukvaliteedi 

parandamise kava ühe aasta jooksul õhukvaliteedi parandamise arengukava kinnitamisest 
arvates. 
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§ 74. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava menetlus 

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava  koostamise menetlusele 

kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki 1. jao sätteid, kui käesolevas 

jaos ei ole sätestatud teisiti. 

(2) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava eelnõu avalikku arutelu ei pea 

korraldama, kui avaliku väljapaneku käigus ei ole esitatud ühtegi ettepanekut ega 
vastuväidet. 
 

§ 75. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava sisu  

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava sisaldab järgmiseid andmeid: 
1) tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutavate isikute nimed ja aadressid; 
2) välisõhu saastatuse taseme piirnormi ületamise piirkonna ja paikse mõõtejaama 
geograafilised koordinaadid ja asukoha kaart; 
3) üldinformatsioon piirkonna kohta (piirkonna tüüp: linn, tööstus- või maapiirkond), kus 
saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine osas käesoleva seaduse  
§ 44 lõike 1 alusel inimese tervise kaitseks kehtestatud sisalduse piirnormi; 
4)  saastatud ala ulatus ruutkilomeetrites ja saastega kokkupuutuvate elanike (hinnanguline) 
arv; 
5) kliima iseloomustus; 
6) asjakohased topograafilised andmed; 
7) piirkonnas kaitset vajavate objektide andmed; 
8) välisõhu saastatuse iseloom, tegevuskava koostamisele eelnenud viie aasta jooksul saadud 
välisõhu kvaliteedi hindamise tulemused, tegevuskava koostamisel mõõdetud saasteaine 
kontsentratsiooni ja kasutatud määramismeetodite andmed; 
9) andmed saastatuse päritolu kohta, sealhulgas piirkonna peamiste välisõhu saastatust 
põhjustavate saasteallikate nimekiri koos saasteallikate asukohakaardi ja geograafiliste 
koordinaatidega, piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete 
heitkoguste ja hajumisarvutusest saadud tulemuste koondandmed, võimaluse korral teistest 
piirkondadest pärineva saaste andmed; 
10) olukorra analüüsiandmed, välisõhu ülemäärast saastatust põhjustavad tegurid, sealhulgas 
saasteainete levimise ja formeerumise üksikasjad; 
11) piirkonnas viimasel viiel aastal rakendatud välisõhu kvaliteedi parandamise meetmete 
detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju; 
12)  piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste 
vähendamise meetmete koondandmed; 
13) liiklusest tingitud välisõhu saastatuse vähendamiseks kohaliku omavalitsuse organi võetud 
ja kavandatud meetmete andmed; 
14) muud võimalikud meetmed piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamiseks ja nende detailne 
kirjeldus; 
15) välisõhu kvaliteedi paranemise ja eesmärkide täitmiseks vajaliku aja prognoos; 
16) andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta. 
 
(2) Juhul kui on ületatud saasteainega saastumise korral õhukvaliteedi piirnormid, mille 
saavutamise tähtaeg on juba möödunud, peab õhukvaliteedi parandamise kava sisaldama 
asjakohased meetmed, et saavutamata jäämise ajavahemik oleks võimalikult lühike. 
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§ 76. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamise algataja, 
koostamise korraldaja ja kinnitaja 

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamise algatab kohaliku 

omavalitsuse üksuse volikogu otsusega. 

(2) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamist korraldab valla- või 

linnavalitsus. 

(3) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava võtab vastu kohaliku omavalitsuse 

üksuse volikogu otsusega.  
 

§ 77. Teadete avaldamine ja teabe avalikustamine piirkonna või linnastu õhukvaliteedi 
parandamise kava koostamisel 

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamisel avaldatakse teated 

valla- või linnavalitsuse veebilehel ja ajalehes. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajaleht on vähemalt üks kord kuus ilmuv valla 
või linna leht ja linnaosadega linnade puhul regulaarselt ilmuv linnaosa leht, samuti 
regulaarselt ilmuv maakonnaleht või üleriigilise levikuga päevaleht, mille kohalik omavalitsus 
on määranud valla või linna ametlike teadete avaldamise kohaks. 

(3) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava koostamisel avalikustatakse 

asjakohane teave valla- või linnavalitsuse veebilehel. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teated ja lõikes 2 nimetatud teabe võib avaldada 

muul veebilehel või viisil, kui see tagab üldsuse parema teavitamise 
 

§ 78. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava kooskõlastamine 

(1) Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava esitatakse enne selle vastuvõtmist 

kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ja maavanemale edastades neile eelnõu koopia. 

(2) Keskkonnaamet või maavanem annab kooskõlastuse või keeldub sellest 30 päeva jooksul 
kohaliku omavalitsuse eelnõu saamisest. 

(3) Kui Keskkonnaamet või maavanem ei ole kooskõlastust käesoleva paragrahvi lõikes 2 

nimetatud tähtaja jooksul andnud, loetakse eelnõu kooskõlastatuks. Kui kooskõlastamisel ei 
viidata vastuolule seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga loetakse piirkonna või 

linnastu õhukvaliteedi parandamise kava kooskõlastatuks. 

(4) Kui Keskkonnaamet või maavanem ei kooskõlasta eelnõu võib kohaliku omavalitsuse 

üksus pöörduda 30 päeva jooksul protestiga halduskohtusse halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras.  
 

§ 79. Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava avaldamine 
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Piirkonna või linnastu õhukvaliteedi parandamise kava avaldatakse valla- või linnavalitsuse 
veebilehel 7 tööpäeva jooksul kava vastuvõtmisest. 
 

4. jagu 
Saasteainete heitkoguste reguleerimine 

 
1. jaotis 

Keskkonnaluba õhu saastamiseks 
 

§ 80. Keskkonnaluba õhu saastamiseks  

(1) Keskkonnaluba õhu saastamiseks (edaspidi õhusaasteluba) annab õiguse väljutada 

saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku. 

(2) Õhusaasteluba on vajalik, kui kasutatavate seadmete võimsus, olenemata ühel 
tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest väljutatava saasteaine heitkogusest 
kalendriaastas, ületab eri valdkondade korral järgmisi künniseid: 

1) põletusseadmete korral summaarne nimisoojusvõimsuse maksimaalselt võimaliku 
projekteeritud kütusekoguse kasutamisel 0,3 megavatti tahke kütuse, vedelkütuse või gaasi 
põletamisel ühel tootmisterritooriumil; 

2) terminali või tankla bensiini laadimise korral summaarne laadimiskäive 2 000 kuupmeetrit 
aastas; 

3) pinnatöötlusel või -viimistlemisel orgaaniliste lahustite kasutamise korral, sealhulgas 
trükkimisel, katmisel, veekindluse tagamisel, kruntimisel, värvimisel, impregneerimisel, 
lahustite kulu 5 tonni lahusteid aastas, pinna puhastamisel, sealhulgas rasvaärastusel 1 tonn 
lahusteid aastas ühel tootmisterritooriumil. 

(3) Õhusaasteluba on vajalik, kui ühel tootmisterritooriumil kõikidest paiknevatest 
heitallikatest kokku saasteaine heitkogus kalendriaastas ületab järgmiseid künniskoguseid: 

1) raskmetallid ja nende ühendid (eraldi arvutatuna igaks raskmetalliks) ja püsivad 
orgaanilised saasteained (eraldi arvutatuna), merkaptaanid ja osoon ─ künniskogus 0,001 
tonni; 

2) fluor ja fluoriidid (arvutatuna fluoriks), fosforhape ning ortofosforhape, kloor ja 
vesinikkloriid, tsüaniidid, naatriumhüdroksiid ja kõik leelised (eraldi arvutatuna)─ 
künniskogus 0,01 tonni; 

3) lenduvad orgaanilised ühendid kokku, välja arvatud merkaptaanid ja metaan ning püsivad 
orgaanilised saasteained ─ künniskogus 0,1 tonni; 

4) lämmastikoksiidid ja lämmastiku anorgaanilised ühendid kokku, välja arvatud ammoniaak 
─ künniskogus 0,2 tonni; 

5) osakeste kõik fraktsioonid kokku (sealhulgas PM10- ja PM2,5), alumiinium, antimon ja 
nende ühendid,  kaltsiumoksiid, magneesium, mangaan, raud, tina ja nende ühendid ning 
muud tahked osakesed nagu tolm, lendtuhk, tahm), vääveldioksiid ja väävli anorgaanilised 
ühendid kokku, ammoniaak ─ künniskogus 1 tonn; 

6) metaan ─ künniskogus 5 tonni; 

7) süsinikmonooksiid ─ künniskogus 10 tonni; 

8) süsinikdioksiid ─ künniskogus 100 tonni. 
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata saasteaine suhtes on õhusaasteluba vajalik, kui 
ühel tootmisterritooriumil kõikidest paiknevatest heiteallikatest kokku saasteaine heitkogus 
kalendriaastas ületab 0,001 tonni. 

(5) Õhusaasteluba on vajalik, kui õhukvaliteedi taseme hindamisel on tuvastatud, et mistahes 
tööstusliku tootmis- või põletusprotsessi käigus heiteallikast väljutatava saasteaine heide 
põhjustab õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist. 
 

§ 81. Õhusaasteloa andja 

Õhusaasteloa annab Keskkonnaamet (edaspidi loa andja). 
 

§ 82. Õhusaasteloa taotlus 

(1) Õhusaasteloa taotlus sisaldab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud andmeid ja lisasid. 

(2) Õhusaasteloa taotluse lahutamatu osa on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule 
lubatud heitkoguste projekt, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid: 
1) tegevuse iseloomustus, sealhulgas saasteainete välisõhku väljutamise koht ja viis, andmed 
kasutatava tehnoloogia ja seadmete kohta; 
2) andmed seadmete töötundide arvu ning kavandatavate seadmete käivitus- ja seiskamise 
tundide arvu kohta; 
3) väljutatavate saasteainete nimetused ja nende heitkogused, kui saasteaine heitkogus on 
aastas üks kilogramm või rohkem; 
4) andmed iga üksiku heiteallikast väljutatavate saasteainete heitkoguste kohta 
tehnoloogiaprotsesside kaupa; 
5) andmed võimalike avariiheidete kohta; 
6) iga saasteaine hajumisarvutus maapinnalähedases õhukihis, kui saasteaine suhtes on 
keskkonnaministri määrusega käesoleva seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud 
õhukvaliteedi piir- või sihtväärtus, mida rakendatakse inimese tervise kaitseks; 
7) väljutatavate saasteainete heitkoguste seire ja saasteainete püüdeseadmete efektiivsuse 
määramise nõuded; 
8) õhukvaliteedi taseme paiksete või pisteliste mõõtmiste vajadus heiteallika ümbruses, 
mõõdetavate saasteainete loetelu ning mõõtmiskohad ja –sagedus; 
9) vajadusel saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise ja rakendamise 
tingimused; 
10) hinnang lõhnaainete võimaliku esinemise kohta välisõhus. 
 
(3) Jäätmepõletus- või koospõletustehase korral peab õhusaasteloa taotlus lisaks lõigetes 1 ja 
2 nimetatud andmetele ja lisadele sisaldama järgmisi andmeid: 
1) jäätmete põletamise aastane kogujõudlus; 
2) saasteainete sisalduse perioodilisel määramisel väljuvates gaasides proovivõtu ja mõõtmise 
täpsustatud protseduurinõuded; 
3) põletatavate ohtlike jäätmete minimaalsed ja maksimaalsed massivood ajaühikus; 
4) ohtlike jäätmete minimaalne ja maksimaalne kütteväärtus. 
 
(4) Täpsustavad nõuded lubatud heitkoguste projekti sisu kohta kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 
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§ 83. Saasteainete hajumise arvutuslik hindamine 

(1) Käesoleva seaduse § 82 lõike 2 punktis 3 nimetatud saasteainete hajumise arvutusliku 

hindamise tulemused, tuleb esitada käitise poolt väljutatavate saasteainete kohta iga 

heiteallika kohta. 

(2) Saasteainete hajumine tehakse kindlaks kasutades arvutuslikku hindamist vastavalt 

käesoleva seaduse § 36. 

(3) Saasteainete hajumise arvutuslikul hindamisel võetakse arvesse kõik 

tootmisterritooriumil asuvad heiteallikad ja kõik õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba 
omavad heiteallikad, mis jäävad saasteainete hajumise arvutuslikuks hindamiseks kasutatava 

arvutusprogrammi hindamise piirkonda. 

(4) Ühise õhukvaliteedi piirväärtusega ja ühte ainerühma kuuluvate saasteainete hajumise 

arvutuslikes hinnangutes summeeritakse nende ainete hetkelised heitkogused, ajaliselt 
kattuvate heiteallikate korral 
 

§ 84. Saasteaine sisalduse orienteeruva ohutu taseme määramine 

(1) Käesoleva seaduse § 44 lõikes 1 nimetamata saasteainete suhtes peab taotleja esitama 

õhusaasteloa andjale andmed selle saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme 
määramiseks. 

(2) Välisõhus saasteainete sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike 

andmete loetelu kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 85. Arvutustulemuse piir- või sihtväärtusele vastavuse hindamine õhusaasteloa 
andmisel  

(1) Kõigist tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatava saasteaine 

maksimaalsed hetkelised heitkogused summaarselt ei tohi ületada väärtust, mis võiks 

põhjustada õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise 

tootmisterritooriumi. 

(2) Õhukvaliteedi piirkonnas õhukvaliteedi ülemise hindamispiiri ületamisel võib 
õhusaasteloa andja nõuda õhukvaliteedi taseme arvutuslikul hindamisel heiteallika 

mõjupiirkonnas pideva õhuseire tulemuste või samalaadsete heiteallikate koosmõju 

hindamisel saadud fooniandmete arvestamist. 
 

§ 86. Saasteainete heidete summaarsete piirkoguste arvestamine õhusaasteloa andmisel 

(1) Õhusaasteloa andmisel võtab õhusaasteloa andja aluseks käesoleva seaduse § 99 lõikes 1 
nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega saasteainete heidete summaarsed piirkogused. 

(2) Õhusaasteloa andmisel arvestatab õhusaasteloa andja väljastatud õhusaastelubades 

sätestatud heidete summaarsete piirkoguste nõuete täitmist. 
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§ 87. Saasteainete välisõhku väljutamise eelisõigus 

(1) Kui piirkonna õhukvaliteedi tase või käesoleva seaduse § 99 lõike 1 alusel Vabariigi 

Valitsuse kehtestatud saasteaine heite summaarne piirkogus ei võimalda rahuldada kõiki 

õhusaasteloa taotlusi, on õhusaasteloa saamise eelisõigus isikul, kes toodab energiat olme- 

või sotsiaalvajadusteks. 

(2) Kui kõik õhusaasteluba taotlevad isikud toodavad energiat olme- või sotsiaalvajadusteks, 

või kui ükski õhusaasteluba taotlev isik ei tooda energiat olme- või sotsaalvajadusteks, siis on 

õhusaasteloa saamise eelisõigus isikul, kelle saasteainete heitkogus samalaadse toodangu 

ühiku kohta on kõige väiksem.  

(3) Otsuse eelisõiguse andmise kohta teeb Keskkonnaministeerum Keskkonnaameti 

ettepanekul käskkirjaga. 
 

§ 88. Õhusaasteloa andmisest keeldumine 

Loa andja keeldub ühusaasteloa andmisest lisaka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 52 
sätestatud juhtudele, kui 
1) uuest või rekonstrueeritavast heiteallikast väljutatava saasteaine heitkogus põhjustab 
õhukvaliteedi piirväärtuse või saasteaine heite piirväärtuse ületamise; 
2) uue heiteallika projekteerimisel ja olemasoleva rekonstrueerimisel ei rakendata parimat 
võimalikku tehnikat. 
 

§ 89. Õhusaasteloa sisu 

 
(1) Õhusaasteluba sisaldab lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 
sätestatule järgmiseid andmeid:  
1) heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamise koht ja viis; 
2) andmed seadmete töötundide arvu ning seadmete käivitus- ja seiskamise lubatud tundide 
arvu kohta;  
3) käitise heiteallikatest iga väljutatava saasteaine nimetus ja summaarne lubatud heitkogus 
tonnides kalendriaasta kohta, kui saasteaine heitkogus on aastas üks kilogramm või rohkem; 
4) andmed igast üksikust heiteallikast iga väljutatava saasteaine maksimaalse hetkelise 
heitkoguse kohta grammides sekundis;  
5) väljutatavate saasteainete heidete seire ja püüdeseadme efektiivsuse määramise nõuded; 
6) saasteainete püüdmise vajadus ja viis; 
7) õhukvaliteedi taseme paiksete või pisteliste mõõtmiste vajadus heiteallika ümbruses, 
mõõdetavate saasteainete loetelu ning mõõtmiskohad ja -sagedus; 
8) saasteainete heidete vähendamise tegevuskava koostamise ja rakendamise tingimused. 
 
(2) Jäätmepõletus- või koospõletustehase korral peab õhusaasteluba lisaks käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele sisaldama järgmisi andmeid: 
1) põletatavate jäätmete lubatud kogus tonnides või kilogrammides kalendriaasta kohta ja ühe 
tunni kohta; 
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2) saasteainete sisalduse perioodilisel määramisel proovivõtu ja mõõtmise täpsustatud 
protseduurinõuded; 
3) saasteainete lubatud sisaldus jäätmetes. 
 
(3) Käitise õhukvaliteedi seiretingimuste määramisel arvestab õhusaasteloa andja piirkonna 
õhukvaliteedi taseme hindamistulemustega. 
 
(4) Kui piirkonna kohta on kehtestatud õhukvaliteedi parandamise kava, arvestab 
õhusaasteloa andja käitise seiretingimuste määramisel selle kava nõuetega. 

(1) (5) Õhusaasteloa lahutamatu osa on lubatud heitkoguste projekt. 
 

§ 90. Õhusaasteloa muutmine 

Loa andja muudab õhusaasteloa tingimusi lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 
lõikes 1 sätestatule, kui:  
1) käitajale väljastatud õhusaasteloa aluseks olnud õigusaktides sätestatud õhukvaliteedi piir- 
või sihtväärtused, heiteallikast väljutatava saasteaine heite piirväärtus või saasteaine heite 
summaarne riiklik piirkogus on muutunud; 
2) parim võimalik tehnika on jõudnud tasemele, mis võimaldab heitallikast väljutatava 
saasteaine heitkogust oluliselt vähendada liigseid kulutusi tegemata. 
 

 
2. jaotis 

Õhusaasteloa omaja õigused ja kohustused 
 

§ 91. Õhusaasteloa omaja ja tema õigus saada andmeid 

(1) Õhusaasteloa omaja on isik, kellele on väljastatud või kelle tegevuseks on vastavalt 
käesolevale peatükile nõutav õhusaasteluba. 
 
(2) Õhusaasteloa omajal on õigus saada õhusaasteloa andjalt andmed riiklikul või kohaliku 
omavalitsuse organi või piirkonnas asuva käitise käitaja õhukvaliteedi taseme 
mõõtmistulemuste kohta ja andmed piirkonnas asuvate käitiste kasutatavast tehnoloogiast ja 
heiteallikate saasteainete heidete kohta ning muud vajalikud andmed, mis võivad olla 
kasulikud saasteainete heidete vähendamise meetmete kavandamiseks või piirkonna 
õhukvaliteedi parandamiseks, kui need andmed ei ole konfidentsiaalsed. 
 

§ 92. Õhusaasteloa omaja kohustused 

(1) Õhusaasteloa omaja peab: 
1) kavandama meetmeid välisõhku väljutatavate saasteainete hetkeliste heidete piiramiseks, 
sealhulgas tehnoloogiaseadmete koormuse vähendamiseks, et parandada õhukvaliteeti 
ebasoodsate ilmastikutingimuste korral;  
2) kasutama saasteainete püüdmiseks paigaldatud seadmeid, kontrollima perioodiliselt nende 
efektiivsust ja pidama kontrollimise dokumenteeritud arvestust. Iga kasutatava püüdeseadme 
kohta peab olema projekteeritud püüdeefektiivsuse saavutamise tõendusmaterjal. 
Püüdeseadme efektiivsuse kontrollimise sagedus määrab õhusaasteloa andja kokkuleppel 
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heitallika käitajaga. Vajadusel tuleb püüdeseadme efektiivsust kontrollida vähemalt üks kord 
aastas; 
3) korraldama heiteallikast välisõhku väljutatavate õhusaasteloas märgitud saasteainete 
heidete inventuuri vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Inventuur seisneb väljutatavate 
saasteainete heitkoguste ja heiteallikate parameetrite täpsustamises ja nende loa nõuetele 
vastavuse kontrollimises otseste mõõtmiste või kontrollarvutuste abil; 
4) hindama vähemalt üks kord kvartalis, kui õhusaasteloaga ei ole määratud teisiti, 
õhukvaliteeti heiteallika ümbruses, kui heiteallikast väljutatava saasteaine heide võib 
tõenäoliselt põhjustada piirkonna õhukvaliteedi ülemise hindamispiiri ületamist; 
5) teavitama loa andjat olulisest kahjulikust keskkonnamõjust, mis kaasneb käitaja 
tegevusega, olenemata sellest, et järgiti õhusaasteloas sätestatud nõudeid. 
 

(2) Õhukvaliteedi hindamisel tuleb juhinduda käesoleva seaduse § 40 lg 1 alusel kehtestatud 

õhukvaliteedi hindamise korrast.  

(3) Õhusaasteloa omaja peab Keskkonnaameti nõudmisel korraldama saasteainete heidete 

esimese inventuuri kolme kuu jooksul pärast heiteallika kasutusele võtmist. 
 

§ 93. Saasteainete heidete vähendamise tegevuskava 

(1) Õhusaasteloa omaja koostab ja esitab õhusaasteloas märgitud tingimustel 

Keskkonnaametile saasteainete heidete vähendamise tegevuskava. 

(2) Keskkonnaamet esitab saasteainete heidete vähendamise tegevuskava 

kooskõlastamiseks heiteallika asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele. 

(3) Õhusaasteloa omaja esitab Keskkonnaametile aruande käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud tegevuskava rakendamise kohta vähemalt üks kord aastas. 
 

§ 94. Saasteainete heidete vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded 

Saasteainete heidete vähendamise tegevuskava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 
1) tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutavate isikute nimed ja aadressid; 
2) andmed eelnenud viie aasta jooksul saadud õhukvaliteedi hindamise tulemuste kohta, 
heitallikatest väljutatavate saasteainete heitkoguste ja nende kasutatud määramismeetodite 
kohta; 
3) taustaolukorra analüüs, sealhulgas üksikasjad välisõhu saastust põhjustavate tegurite kohta, 
nagu õhku väljutatavate saasteainete levimine, nende formeerumine 
4) käitises enne tegevuskava koostamist rakendatud õhukvaliteedi parandamise meetmete 
detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju; 
5) saasteainete heidete vähendamiseks kavandatavate meetmete detailne kirjeldus, mida 
rakendatakse õhukvaliteedi parandamiseks; 
6) prognoos õhukvaliteedi paranemiseks ja püstitatud eesmärkide täitmiseks vajaliku aja 
kohta; 
7) andmed parima võimaliku tehnika kasutamise kohta; 
8) andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta. 
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3. jaotis 
Saasteaine heite piirväärtus ja heite summaarsete piirkoguste määramine 

 

§ 95. Paikse heiteallika saasteaine heite piirväärtused 

(1) Paikse heiteallika saasteaine heite piirväärtus on tööstusliku põletamis- või 
tootmisprotsessi mis tahes valdkonna heiteallikast välisõhku väljutatava saasteaine piirkogus 

väljuvate gaaside mahu kohta või toodangu-, võimsuse-, energia- või ajaühiku kohta. 

(2) Eri tegevusvaldkondade paiksete heiteallikate saasteainete heidete piirväärtused ja 
vajadusel heidete piirväärtuste määramise korra ning nende piirväärtuste järgimise 
kriteeriumid kehtestab keskkonnaminister määrustega. 
 

§ 96. Lahustite kasutamisel väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete 
piirväärtuste järgimine 

(1) Kui käitaja tõendab loa andjale, et lenduvate orgaaniliste ühendite heidete piirväärtuste 
kohaldamine seadmele ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas, võib loa 

andja teha selle seadme osas erandi piirväärtuste järgimise kohustusest, asendades selle 
lenduvate orgaaniliste ühendite heidete vähendamise kava koostamise kohustusega, kui 

erandi tegemisega ei kaasne ebasoodsat mõju inimese tervisele või keskkonnale.  

(2) Loa andja keeldub piirväärtuste järgimise kohustuse asendamisest lenduvate orgaaniliste 
ühendite heitkoguste vähendamise kava koostamisega, kui käitaja ei ole tõendanud loa 
andjale, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat. 
 

§ 97. Saasteaine lubatud heitkogus 

(1) Saasteaine lubatud heitkogus on õhusaasteloaga määratud heite piirväärtus ajaühiku 

kohta. 

(2) Saasteaine lubatud heitkogus määratakse selliselt, et paiksest heiteallikast või ühel 

tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest kokku välisõhku väljutatud saasteaine kogus 
ei põhjustaks õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. 

(3) õhusaasteloaga  kehtestatakse igale heiteallikale iga välisõhku väljutatava saasteaine või 

ainete segu lubatud hetkeline heitkogus grammides sekundi kohta ja aastane heitkogus 

tonnides. 

(4) Saasteaine hetkelise heitkoguse määramisel arvestatakse tehniliselt korras oleva 

tehnoloogia- ja püüdeseadme täiskoormust ja põletusseadme nominaalkoormust.  

(5) Lubatud hetkeline heitkogus loetakse ületatuks, kui heiteallika töö ajal hetkeline 

heitkogus ületab saasteaine lubatud heitkogust. 

(6) Saasteaine lubatud heitkoguse ületamisel eeldatakse keskkonnaohu tekkimist. 
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§ 98. Saasteainete heidete mõõtmine ja arvutusliku määramise meetodid 

(1) Saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(2) Heidete mõõtmisel või arvutuslikul määramisel peab arvestama heiteallika heidete ajalist 
dünaamikat ja heiteallika iseloomu. 

(3) Kui saasteaine heite määramiseks ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt meetodeid 

kehtestatud, võib saasteaine heite määramiseks kasutada keskkonnaministeeriumi 

kinnitatud muud sarnast metoodikat või rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid. 
 

§ 99. Saasteainete heidete summaarsed piirkogused 

(1) Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate vääveldioksiidi, lämmastiku oksiidide, 

lenduvate orgaaniliste ühendite, ammoniaagi ja vajadusel teiste saasteainete heidete 
summaarsed piirkogused, nende saavutamise tähtajad ja piirkoguste jaotamise skeemi 
kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(2) Käitajad, kelle ühel tootmisterritooriumil elektri või soojuse tootmiseks kasutatavate 
põletusseadmete installeeritud kogusoojusvõimsus on maksimaalse võimaliku projekteeritud 

kütusekoguse kasutamise korral 50 megavatti või suurem, peavad koostama ja esitama 
keskkonnaloa andjale ning kohaliku omavalitsuse organile vääveldioksiidi, lämmastiku 

oksiidide, osakeste vajadusel muude saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava. 
 

4. Jaotis 
Suured põletusseadmed 

§ 100. Suur põletusseade, olemasolev ja uus suur põletusseade 

(1) Suur põletusseade käesoleva seaduse tähenduses on põletusseade, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus maksimaalselt võimaliku projekteeritud kütusekoguse kasutamise korral 
on 50 megavatti või suurem. 

(2) Olemasolev suur põletusseade on põletusseade, mille ehitusluba on välja antud enne 1987. 
aasta 1. juulit. 

(3) Uus suur põletusseade on põletusseade, mille ehitusluba on välja antud pärast 2013. aasta 
7. jaanuarit või mis on kasutusele võetud pärast 2014. aasta 7. jaanuarit. 

§ 101. Põletusseadme töötundide arv 

Põletusseadme töötundide arv on tundides väljendatud aeg, mille jooksul põletusseade töötab 
täielikult või osaliselt ja väljutab heidet välisõhku, seadme käivitus- ja seiskamisperioodid 
välja arvatud. 

§ 102. Suure põletusseadme käsitamine ühe seadmena 
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(1) Kui kahe või enama eraldi paiknevast põletusseadmest väljutatakse gaasid ühise korstna 
kaudu, käsitatakse selliste seadmete kombinatsiooni ühe tervikuna ja summaarse 
nimisoojusvõimsuse arvutamisel nende võimsused liidetakse. 

(2) Kui kaks või enam eraldi paiknevat olemasolevat põletusseadet on tehnilisi ja 
majanduslikke tegureid arvesse võttes paigaldatud nii, et nendest väljutatavaid gaase on 
õhusaasteloa andja hinnangu kohaselt võimalik väljutada ühise korstna kaudu, käsitatakse 
selliste seadmete kombinatsiooni ühe põletusseadmena ja summaarse nimisoojusvõimsuse 
arvutamisel nende võimsused liidetakse. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 osutatud põletusseadmete kombinatsiooni summaarse 
nimisoojusvõimsuse arvutamisel ei võeta arvesse üksikuid põletusseadmeid, mille 
nimisoojusvõimsus on alla 15 megavati. 

(4) Põletusseadme korsten on konstruktsioon, mis sisaldab ühte või mitut lõõri gaaside 
väljutamiseks välisõhku. 

(5) Põletusseadme korstna kõrguse väljaarvutamisel arvestatakse, et ühe või mitme lõõriga 
korstna kaudu väljutatavates gaasides sisalduva saasteaine heide ei põhjustaks käesoleva 
seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel keskkonnaministri määrusega inimeste tervise kaitseks 
kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtuse või ökosüsteemide kaitseks kehtestatud kriitilise 
taseme ületamist. 

§ 103. Mitmekütusepõletusseade, determineeriv kütus ja kohalik tahke kütus 

(1) Mitmekütusepõletusseade on põletusseade, milles saab samaaegselt või vaheldumisi 
kasutada kaht või enamat liiki kütust. 

(2) Determineeriv kütus on kütus, mida kasutatakse kõigi muude kütuseliikide hulgas 
mitmekütusepõletusseadmes, kus omatarbeks kasutatakse nafta rafineerimisel tekkivaid 
destilleerimis- ja ümbertöötlemisjääke, kas üksinda või koos muude kütuseliikidega, ja millel 
on kõige kõrgem käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega 
kehtestatud olemasoleva suure põletusseadme, mille ehitusluba on välja antud enne 2013. 
aasta 7. jaanuarit ehitusloa saanud või mis on käiku antud enne 2014. aasta 7. jaanuarit, 
saasteaine heite piirväärtus, või juhul, kui mitmel kütuseliikidel on võrdne saasteaine heite 
piirväärtus, nendest kütuseliikidest kõige kõrgemat sisendsoojustandev kütuseliik. 

(3) Kohalik tahke kütus on looduses esinev kohalikult kaevandatav tahke kütus, mida 
põletatakse spetsiaalselt selle kütuse jaoks projekteeritud põletusseadmes. 

§ 104. Suure põletusseadme saasteaine heite piirväärtuse järgimine 

(1) Suurest põletusseadmest väljuvates gaasides saasteaine sisalduse pideva mõõtmise korral 
loetakse saasteaine heite piirväärtuse järgimise nõuded täidetuks, kui kalendriaasta töötundide 
jooksul tehtud mõõtmiste tulemused näitavad, et: 
1) ühegi kalendrikuu keskmine kontsentratsioon ei ületa heite piirväärtust; 
2) ükski ööpäeva keskmine vastuvõetavaks tunnistatud kontsentratsioon ei ületa heite 
piirväärtust; 
3) 95 protsenti kõigist ühe tunni keskmistest vastuvõetavaks tunnistatud kontsentratsioonidest 
ei ületa kalendriaasta kestel 200 protsenti heite piirväärtusest. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud ööpäeva ja ühe tunni keskmised 
vastuvõetavaks tunnistatud kontsentratsioonid määratakse suure põletusseadme efektiivse 
käitamise ajal, välja arvatud seadme käivitamis- ja seiskamisaeg, mõõdetud ühe tunni 
keskmiste vastuvõetavaks tunnistatud näitajate põhjal, millest on eelnevalt lahutatud intervalli 
usaldusväärne väärtus. Heite piirväärtuse juures määratud 95 protsenti vääveldioksiidi ja 
lämmastikoksiidide intervalli usaldusväärsest väärtusest ei tohi ületada 20 protsenti ja 
osakestel 30 protsenti heite piirväärtusest ning süsinikmonooksiidil 10 protsenti piirväärtusest. 

(3) Ööpäeva andmed, mille rohkem kui kolmetunnise perioodi keskmised näitajad ei ole 
kasutatavad pideva mõõtmise seadme töörežiimivälise olukorra või hoolduse tõttu, loetakse 
kehtetuks. Kui ühe aasta jooksul ei ole seetõttu kasutatavad enam kui kümne päeva andmed, 
nõuab loa andja suure põletusseadme valdajalt piisavate meetmete rakendamist pideva 
mõõtmise süsteemi usaldusväärsuse parandamiseks. 

(4) Perioodilise mõõtmise korral loetakse saasteainete heite piirväärtuse järgimise nõuded 
täidetuks, kui ühegi mõõtmisseeria keskmised näitajad ei ületa piirväärtust. 

§ 105. Heite piirväärtuse kohaldamine suure põletusseadme laiendamise korral ja 
mitmekütusepõletusseadme korral 

(1) Põletusseadme laiendamise korral kohaldatakse laiendusega muudetava seadmeosa suhtes 
käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud uue suure 
põletusseadme heite piirväärtusi ning määratakse need kindlaks kogu põletusseadme 
summaarse nimisoojusvõimsuse suhtes.  

(2) Põletusseadme sellise muutmise korral, mis võib tekitada tagajärgi keskkonnale ja mis 
mõjutab rohkem kui 50 megavati nimisoojusvõimsusega seadme osa, kohaldatakse nimetatud 
muudetud seadme osa suhtes käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri 
määrusega kehtestatud uue suure põletusseadme heite piirväärtusi kogu põletusseadme 
summaarse nimisoojusvõimsuse kohta. 
 
(3) Mitmekütusepõletusseadme korral, milles samaaegselt kasutatakse vähemalt kahte liiki 
kütust, määrab õhusaasteloa andja heite piirväärtused kindlaks järgmises järjekorras:  
1) registreerides igale üksikule kütuseliigile vastava heite piirväärtuse ja saasteaine heite 
piirväärtuse, mis vastab kogu põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele, mis on 
sätestatud käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega; 
2) määrates kindlaks kütusele taandatud heite piirväärused, mis saadakse punktis 1 osutatud 
iga üksiku heite piirvääruse korrutamise teel eraldi iga kütuseliigi nimisoojusvõimsusega, 
ning korrutis jagatakse kõigi kütuseliikide soojusvõimsuste summaga; 
3) liites iga kütusliigi kohta arvutatud heite piirväärtused.  
 
(4) Mitmekütusepõletusseadme, milles omatarbeks kasutatakse nafta rafineerimisel tekkivaid 
destilleerimis- või ümbertöötlemisjääke, kas üksinda või koos muude kütuseliikidega, suhtes 
võib käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt kindlaks määratud heidete piirväärtuste asemel 
kasutada käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 6 kohaselt kindlaks määratud heite piirväärtuseid.  

(5) Kui põletusseadme kasutamisel on determineeriva kütuse osakaal kõikide kütuseliikide 
summaarsest sisendsoojusest vähemalt 50 protsenti, võib kasutada determineeriva kütuse 
jaoks käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud heite 
piirväärtust. 
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(6) Kui determineeriva kütuse osakaal kõikide kütuseliikide summaarsest sisendenergiast on 
alla 50 protsendi, määratakse heite piirväärtus järgmises järjekorras:  
1) võttes iga kasutatava kütusliigi jaoks käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega kehtestatud olemasoleva suure põletusseadme heite 
piirväärtused vastavalt põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele, 
2) arvutades determineeriva kütuse jaoks heite piirväärtused, korrutades punkti 1 kohaselt 
sellele kütusele määratud heite piirväärtuse kahega ja lahutades sellest tulemusest kõige 
väiksema heite piirväärtusega kasutatava kütuseliigi jaoks käesoleva seaduse § 95 lõike 2 
alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud olemasoleva suure põletusseadme heite 
piirväärtuse vastavalt põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele, 
3) määrates kindlaks kütuseliikide kaalutud keskmise heite piirväärtuse igale kasutatavale 
kütuseliigile, korrutades punktide 1 ja 2 kohaselt määratud heite piirväärtuse asjaomase 
kütuseliigi soojusvõimsusega ja jagades saadud korrutise tulemuse kõigi kütusliikide antava 
soojusvõimsuse summaga, 
4) summeerides punktis 3 kindlaks määratud kütuseliikide kaalutud keskmiste heite 
piirväärtused. 
 
(7) Mitmekütusepõletusseadme suhtes, milles omatarbeks kasutatakse nafta rafineerimisel 
tekkivaid destilleerimis- või ümbertöötlemisjääke, kas üksinda või koos teiste kütuseliikidega, 
võib lõigete 3 või 4 kohaselt kehtestatud heitkoguste piirväärtuste asemel kasutada 
vääveldioksiidi järgmisi keskmisi heite piirväärtusi: 
1) põletusseadme korral, millele on ehitusluba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mis 
on kasutusele võetud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, 1 000 milligrammi 
normaalkuupmeetri kohta; 
2) muu põletusseadme suhtes 600 milligrammi normaalkuupmeetri kohta. 
 
(8) Normaalkuupmeeter käesoleva seaduse tähenduses on heiteallikast väljuva gaasi mahu 
mõõtühik normaaltingimuste juures, milleks on temperatuur 273 kelvinit ja rõhk 101,3 
kilopaskalit. 

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud vääveldioksiidi heite piirväärtuste arvutamisel 
võetakse parandusega arvesse välisõhku väljutatavate gaaside veesisaldust ja loetakse 
standarditud hapniku sisalduseks tahke kütuse korral 6 protsenti ning vedel- ja gaaskütuse 
korral 3 protsenti.  

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud vääveldioksiidi piirväärtusi ei kohaldata 
gaasiturbiini ja gaasimootori suhtes. 

§ 106. Nõuded suure põletusseadme püüdeseadme avarii korral 

(1) Saasteainete püüdeseadme töörežiimivälisest või avariiolukorrast on suure 

põletusseadme käitaja kohustatud teavitama loa andjat, Keskkonnainspektsiooni ja kohaliku 

omavalitsuse organit 48 tunni jooksul. 

(2) Saasteainete püüdeseadme töörežiimivälises või avariiolukorras oleku korral nõuab 

Keskkonnainspektsioon suure põletusseadme käitajalt seadme koormuse vähendamist või 

töö lõpetamist, kui normaalset tööre˛iimi ei suudeta 24 tunni jooksul taastada või ei 
rakendata seadme käitamist vähesaastava kütusega.  
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§ 107. Suure põletusseadme ilma püüdeseadmeta käitamise kestus 

Suure põletusseadme ilma püüdeseadmeta käitamise kestus ei tohi summaarselt ületada 120 
tundi aastas, välja arvatud juhul, kui loa andja hinnangul eksisteerib energiavarustuse 
säilitamise põhjendatud vajadus.  
 

§ 108. Heite piirväärtuse ja vajadusel väävliärastuse astme nõuete mittejärgimine suure 
põletusseadme piiratud tööea korral 

 
(1) Ajavahemikus 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. detsembrini ei rakendata 
käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud olemasoleva 
suure põletusseadme heite piirväärtuse järgimise nõudeid ja vajadusel käesoleva seaduse § 
104 lõigetes 2─4 sätestatud väävliärastuse astme järgimise nõudeid, kui: 
1) põletusseadme käitaja on Keskkonnaministeeriumile ja õhusaasteloa andjale hiljemalt 
2014. aasta 1. jaanuariks kirjalikult kinnitanud ja loa andja õhusaasteloas sätestanud, et käitaja 
kohustub käitama põletusseadet perioodil 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. 
detsembrini mitte üle 17 500 töötunni; 
2) käitaja esitab igal aastal, alates 2016. aasta 1. jaanuarist, Keskkonnaministeeriumile ja 
õhusaasteloa andjale andmed põletusseadme töötundide arvu kohta. 
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põletusseadme järelejäänud tööea jooksul 
säilitatakse põletusseadme õhusaasteloas kindlaks määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja osakeste heite piirväärtused, mida kohaldatakse 2015. aasta 31. 
detsembril.  

(3) Tahkel kütusel töötava käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põletusseadme korral, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on suurem kui 500 megavatti ja millele on antud 
ehitusluba pärast 1987. aasta 1. juulit, kohaldatakse põletusseadme järelejäänud tööea jooksul 
käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud olemasoleva 
põletusseadme lämmastikoksiidide heite piirväärtust. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erandit ei kohaldata, kui põletusseadme käitajale 
oli antud luba mitte järgida heite piirväärtust tingimusel, et seadme käitaja kohustub mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni ajavahemiku jooksul, mis algab 2008. aasta 1. jaanuaril 
ning lõpeb hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril, ja esitab igal aastal õhusaasteloa andjale 
andmed seadme töötundide arvu kohta kalendriaastas. 

(5) Kui põletusseade on 2011. aasta 6. jaanuaril osa väikesest eraldatud võrgust ning annab sel 
päeval vähemalt 35 protsenti elektritoitest nimetatud võrgus, mis ei saa oma tehniliste 
omaduste tõttu olla kooskõlas käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri 
määrusega kehtestatud olemasoleva suure põletusseadme heite piirväärtustega, on käesoleva 
paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud töötundide arvuks 18 000 ajavahemiku jooksul, mis 
algab 2020. aasta 1. jaanuarist ning lõpeb hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril, ning lõike 1 
punktis 2 nimetatud andmete esitamise kuupäevaks on 2020.aasta 1. jaanuar.  

(6) Põletusseadmele, mille summaarne nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 500 megavatti ja 
mille käitlemine algas enne 1986. aasta 31. detsembrit, ning mis põletab kohalikku tahket 
kütust, mille väikseim kütteväärtus on väiksem kui 5 800 kilidžauli kilogrammi kohta, 
niiskusesisaldus on üle 45 massiprotsendi, kombineeritud niiskuse- ja tuhasisaldus on üle 60 
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massiprotsendi ning kaltsiumoksiidi sisaldus tuhas on üle 10 protsendi, on käesoleva 
paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud töötundide arvuks 32 000. 
 
 

§ 109. Heite piirväärtuse kohaldamine põletusseadmele, mis on väikese eraldatud võrgu 
või kaugküttekäitise osa 

(1) Kuni 2019. aasta 31. detsembrini ei rakendata põletusseadmele, mis on 2011. aasta 6. 
jaanuaril väikese eraldatud võrgu osa, olenevalt vajadusest kas käesoleva seaduse § 95 lõike 2 
alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud suure põletusseadme heite piirväärtuse 
järgimise nõudeid või käesoleva seaduse § 104 lõigetes 2─4 sätestatud väävliärastuse astme 
järgimise nõudeid.  

(2) Kuni 2019. aasta 31. detsembrini säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
põletusseadme õhusaasteloas kindlaks määratud vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
osakeste heite piirväärtused, mida kohaldatakse 2015. aasta 31. detsembril. 

(3) Tahkel kütusel töötava käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põletusseadme korral, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on suurem kui 500 megavatti ja millele on ehitusluba 
antud pärast 1987. aasta 1. juulit, kohaldatakse käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega kehtestatud olemasoleva suure põletusseadme 
lämmastikoksiidide heite piirväärtust. 
 
(4) Kuni 2022. aasta 31. detsembrini võib õhusaasteloa andja lubada, et põletusseadme, mis 
on kaugküttekäitise osa, käitaja ei pea järgima käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega kehtestatud suure põletusseadme heite piirväärtuse järgimise 
nõudeid ja vajadusel käesoleva seaduse § 104 lõigetes 2─4 sätestatud väävliärastuse astme 
järgimise nõudeid, kui: 
1) põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus ei ületa 200 megavatti; 
2) käitisele on antud ehitusluba enne 2002. aasta 27. novembrit või see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 2003. aasta 27. novembril; 
3) vähemalt 50 protsenti toodetud kasulikust soojusest, viie aasta libiseva keskmisena, on 
tarnitud auru või kuuma vee kujul üldkasutatavasse kaugküttevõrku. 
 
(5) Kuni 2015. aasta 31. detsembrini säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 
põletusseadme õhusaasteloas kindlaks määratud vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
osakeste heite piirväärtused, mida kohaldatakse 2015. aasta 31. detsembril. 
 

§ 110. Saasteainete heitkoguste piirväärtuste mittejärgimise ajapiirang  

(1) Õhusaasteloa andja võib lubada, et suure põletusseadme käitaja ei pea järgima saasteainete 
heitkoguste piirväärtusi kümne päeva kestel, kui seade, mis kasutab tavaliselt ainult 
gaaskütust ja millele muu kütuse kasutamise korral tuleks paigaldada väljuvate gaaside 
püüdeseadmed, peab erandkorras kasutama teisi kütuseliike peale gaasi. Kümnepäevane 
ajapiirang ei kehti põhjendatud vajaduse korral säilitada energiavarustus. Sellistest juhtudest 
tuleb viivitamata teavitada õhusaasteloa andjat ja Keskkonnainspektsiooni.  
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(2) Õhusaasteloa andja võib kuni kuueks kuuks kirjalikult peatada kohustuse järgida 
vääveldioksiidi heitkoguse piirväärtust suure põletusseadme korral, mis tavaliselt kasutab 
vähese väävlisisaldusega kütust, kui seadme käitaja ei suuda täita vääveldioksiidi piirväärtuse 
nõuet hädaolukorra seaduse tähenduses hädaolukorra tagajärjel vähese väävlisisaldusega 
kütuse tarnete katkemise tõttu. 
 

§ 111. Väävli ärastamise nõuded kohalikku tahket kütust põletatava suure 
põletusseadme korral  

(1) Kohalikku tahket kütust põletatava põletusseadme korral, mis ei vasta käesoleva seaduse § 
95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud suure põletusseadme 
vääveldioksiidi heite piirväärtusele nimetatud kütuse omaduste tõttu, võib õhusaasteloa andja 
vääveldioksiidi heite piirväärtuse asemel rakendada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 
sätestatud väävliärastuse astme nõudeid, olenevalt põletusseadme soojusvõimsusest, kui 
käitaja esitab õhusaasteloa andjale alates 2016. aasta 1. jaanuarist igal aastal tehnilise 
põhjenduse selle kohta, miks ei ole võimalik järgida käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega kehtestatud suure põletusseadme vääveldioksiidi heite 
piirväärtust. 

 
(2) Olemasoleva suure põletusseadme korral, millele on ehituluba antud enne 2002. aasta 27. 
novembrit või mis on kasutusele võetud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, nõutav 
väävliärastuse aste on järgmine: 
1) soojusvõimsus 50–100 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 80 protsenti; 
2) soojusvõimsus 101–300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 90 protsenti; 
3) soojusvõimsus üle 300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 96 protsenti, põlevkivi 
põletatava põletusseadme korral vähemalt 95 protsenti. 
 
(3) Olemasoleva suure põletusseadme korral, millele on ehituluba antud hiljemalt 2013. aasta 
7. jaanuaril või mis on kasutusele võetud hiljemalt 2014. aasta 7. jaanuaril, nõutav 
väävliärastuse aste on järgmine: 
1) soojusvõimsus 50–100 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 92 protsenti; 
2) soojusvõimsus 101–300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 92 protsenti; 
3) soojusvõimsus üle 300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 96 protsenti. 
 
(4) Uue suure põletusseadme korral, millele on ehituluba antud pärast 2013. aasta 7. jaanuarit 
või mis on kasutusele võetud pärast 2014. aasta 7. jaanuarit, nõutav väävliärastuse aste on 
järgmine: 
1) soojusvõimsus 50–100 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 93 protsenti; 
2) soojusvõimsus 101–300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 93 protsenti; 
3) soojusvõimsus üle 300 megavatti – väävliärastuse aste vähemalt 97 protsenti.  
 
(5) Lõigetes 2–4 sätestatud väävliärastuse astmeid kohaldatakse ühe kuu keskmise 
piirväärtusena. 

§ 112. Väävli ärastamise nõuded kohalikku tahket kütust põletatava suure 
põletusseadme korral, milles koospõletatakse jäätmeid 
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Kohalikku tahket kütust põletatava põletusseadme korral, milles koospõletatakse jäätmeid ja 
mis ei vasta käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega sätestatud 
jäätmepõletustehase ja koospõletustehase vääveldioksiidi piirväärtusele kohaliku tahke kütuse 
omaduste tõttu, võib õhusaasteloa andja rakendada käesoleva seaduse § 104 lõigetes 2–4 
sätestatud väävliärastuse astmeid, mida kohaldatakse ühe kuu keskmise piirväärtusena.  

§ 113. Suure põletusseadme heite piirväärtuste ja väävliärastuse astmete kohaldamine 
ühise korstna heite kohta 

Käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud suure 
põletusseadme heite piirväärtusi ja käesoleva seaduse § 104 lõigetes 2─4 sätestatud 
väävliärastuse astmeid kohaldatakse iga ühise korstna heite kohta, suhtena kogu 
põletusseadme summaarsest nimisoojusvõimsusest. 
 
 
 

5. jaotis 
Nõuded jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamiseks 

 

§ 114. Jäätmepõletus- ja koospõletustehas ning olemasolev ja uus jäätmepõletustehas 

(1) Jäätmepõletustehas on jäätmekäitluskoht, mille põhielement on paikne või teisaldatav 
tehniline kompleks või seade, mis on ette nähtud jäätmete termiliseks töötlemiseks, 

olenemata sellest, kas põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või mitte. 
Jäätmepõletustehases toimuvad protsessid hõlmavad nii jäätmete vahetut põletamist 
oksüdatsiooni teel kui ka muid termilisi protsesse, nagu pürolüüs, utmine, gaasistamine või 
plasmaprotsessid, juhul kui termilistes protsessides tekkivad ained järgnevalt põletatakse. 

(2) Koospõletustehas on jäätmekäitluskoht, mille põhielement on paikne või teisaldatav 
tehniline kompleks või seade, mille käitamise peamine eesmärk on energia tootmine või 
toodete valmistamine ning kus jäätmeid kasutatakse põhi- või lisakütusena või töödeldakse 

termiliselt nende kõrvaldamise eesmärgil. 

(3) Kui koospõletamine toimub nii, et tehase peamine eesmärk ei ole energia või 
materiaalsete saaduste tootmine, vaid üksnes jäätmete termiline töötlemine, siis loetakse 

seda tehast jäätmepõletustehaseks. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 määratletud mõisted hõlmavad kogu tehnilist 

kompleksi ja selle asukohta, kaasa arvatud kõik põletus- või koospõletusliinid, jäätmete 

vastuvõtu, ladustamise ja kohapealse eeltöötluse seadmed, jäätme-, kütuse- ja 
õhutoitesüsteemid, seadmed heitgaaside puhastamiseks, kohapealsed seadmed tekkivate 

jääkide ja reovee töötlemiseks ning hoidmiseks, korstnaagregaadid ja põletusoperatsioonide 
kontrollsüsteemid ning põlemistingimuste mõõte- ja seiresüsteemid. 
 
(5) Jäätmepõletus- ja -koospõletustehase kohta esitatavaid nõudeid kohaldatakse 
jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste suhtes, milles põletatakse või koospõletatakse tahkeid 
või vedelaid jäätmeid. 
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(6) Jäätmepõletus- ja -koospõletustehase kohta esitatavaid nõudeid ei kohaldata gaasistamis- 
või pürolüüsikäitiste suhtes, kui jäätmete termilisel töötlemisel tekkivad gaasid on puhastatud 
sellisel määral, et need ei ole enne põletamist enam jäätmed ja need ei saa põhjustada heidet, 
mis on suurem kui maagaasi põletamisel. 

 
(7) Olemasolev jäätmepõletustehas on jäätmete põletusseade, mille ehitusluba on välja antud 
enne 2002. aasta 28. detsembrit või mis on kasutusele võetud hiljemalt 2004. aasta 28. 
detsembril. 

 
(8) Uus jäätmepõletustehas on jäätmete põletusseade, mille ehitusluba on välja antud pärast 
2002. aasta 28. detsembrit või mis on kasutusele võetud pärast 2004. aasta 28. detsembrit. 
 

§ 115. Nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise 
kohta 

 
Nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta 
kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 116. Jäätmepõletus- ja koospõletustehase saasteaine heite piirväärtuse järgimine 

 
(1) Välisõhku väljutatava saasteaine heite piirväärtuse järgimise nõuded loetakse täidetuks, 
kui: 
1) ükski ööpäeva keskmistest väärtustest ei ületa käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega sätestatud heiteallika saasteaine heite piirväärtust, või 97 
protsenti kalendriaasta jooksul mõõdetud ööpäeva keskmistest väärtustest ei ületa 
süsinikoksiidi heite piirväärtust, mis võrdub 50 milligrammi normaalkuupmeetri kohta; 
2) ükski poole tunni keskmistest väärtustest ei ületa käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega sätestatud heiteallika saasteaine ühtegi heite piirväärtust või 97 
protsenti keskmistest poole tunni väärtustest ei ületa kalendriaasta jooksul ühtegi heite 
piirväärtust; 
3) ükski raskmetallide ning dioksiinide ja furaanide sisalduse proovivõtuaja kestel mõõdetud 
keskmistest väärtustest ei ületa heite piirväärtusi; 
4) on täidetud käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega sätestatud 
erinõuded koospõletustehase saasteainete heite piirväärtuste kohta. 
 
(2) Poole tunni ja 10 minuti kestel tehtud mõõtmiste keskmised väärtused tuleb määrata 
jäätmete tegeliku põletamisaja järgi, arvestamata põletusseadme käivitus- ja seiskamisaega, 
millal jäätmeid ei põletata, ning mõõdetud väärtuste põhjal pärast usaldusvahemiku väärtuse 
mahaarvamist. Ööpäeva keskmised väärtused määratakse kehtivaks tunnistatud keskmiste 
väärtuste abil. 
 
(3) Süsteemirikete või hoolduse tõttu võib päeva jooksul ööpäeva keskmise väärtuse 
saamiseks arvestamata jätta kuni viis keskmist 30 minuti väärtust. Süsteemiriketest või 
hooldusest tulenevalt võib aastas arvestamata jätta kuni kümne ööpäeva keskmised väärtused. 
 
(4) Perioodiliste mõõtmiste korral tuleb proovivõtu perioodi saasteainete sisalduse keskmised 
väärtused, sealhulgas vesinikfluoriidi, vesinikkloriidi ning vääveldioksiidi keskmised 
väärtused, määrata käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 6 nõuete kohaselt. 
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(5) Heiteallika väljutatavates gaasides saasteainete sisalduse mõõtmised peavad olema 
esinduslikud. 
 
(6) Üksiku mõõtmistulemuse 95-protsendilise usaldusvahemiku väärtused heite ööpäeva 
keskmiste piirväärtuste korral ei tohi ületada järgmisi protsendimäärasid  heite piirväärtusest: 
1) süsinikmonooksiid – 10 protsenti; 
2) vääveldioksiid – 20 protsenti; 
3) lämmastikdioksiid – 20 protsenti; 
4) osakeste kõik fraktsioonid kokku – 30 protsenti; 
5) orgaanilise süsiniku üldsisaldus – 30 protsenti; 
6) vesinikkloriid – 40 protsenti; 
7) vesinikfluoriid – 40 protsenti. 
 

§ 117. Heite piirväärtuse nõuete mittejärgimine jäätmepõletustehase korral, kus 
kasutatakse keevkihttehnoloogiat 

 
Õhusaasteloa andja võib lubada, et jäätmepõletustehase käitaja ei pea  keevkihttehnoloogia 
kasutamise korral järgima käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega 
kehtestatud süsinikmonooksiidi heite piirväärtust, kui õhusaasteloas on süsinikmonooksiidi 
heite ühe tunni keskmiseks piirväärtuseks sätestatud kuni 100 milligrammi 
normaalkuupmeetri kohta. 
 

§ 118. Jäätmete põletamise katkestamise nõuded saasteaine heite piirväärtuse ületamisel 

 
(1) Saasteaine heite piirväärtuse ületamisel ei jätkata jäätmepõletus-või -koospõletustehases 
või jäätmepõletus- või -koospõletustehase põletusahjudes mitte mingil juhul jäätmete 
põletamist katkestamatult rohkem kui neli tundi, välja arvatud juhul, kui pidevad mõõtmised 
osutavad, et mõnda heite piirväärtust on ületatud väljutatava gaasi püüdeseadme häirete või 
rikete tõttu. 
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustes käitamine ei tohi ületada 
kalendriaasta jooksul kokku 60 tundi. 
 
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2  sätestatud ajapiirangut kohaldatakse selliste põletusahjude 
suhtes, mis on ühendatud ühe ja sama väljutatava gaasi püüdeseadmega. 
 
(4) Rikke korral vähendab käitaja töömahtu või peatab töö niipea kui võimalik, kuni 
tavapärased käitamistingimused on taastatud. 
 
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud olukorras kohaldatakse järgmiseid heite 
piirväärtuseid: 
1) osakeste kõikide fraktsioonide poole tunni keskmine üldkontsentratsioon 
jäätmepõletustehase väljuvates gaasides ei ületa 150 milligrammi normaalkuupmetri kohta; 
2) orgaanilise süsiniku kogusisaldus poole tunni keskmisena ei ületa 20  milligrammi 
normaalkuupmeetri kohta või 97 protsenti mõõdetud poole tunni keskmistest väärtustest ei 
ületa 10 milligrammi normaalkuupmeetri kohta; 
3) süsinikmonooksiidi poole tunni keskmine sisaldus ei ületa 150 milligrammi 
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normaalkuupmeetri kohta. 
 
 
 

6. jaotis 
Liikuva heiteallika heitkoguste vähendamise meetmed 

 

§ 119. Mootorsõidukite liikumise piiramine saasteainete hajumiseks ebasoodsate 
ilmastikutingimuste korral 

Keskkonnaohu vältimiseks võib kohaliku omavalitsuse organ saasteainete hajumiseks 
ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, kui teatud piirkonnas võib esineda mingi saasteaine 
sisalduse häiretaseme või õhukvaliteedi piirväärtuse ületamine liikluskorraldusega piirata 
mootorsõidukite, välja arvatud eritalituse sõidukite liikumist.  
 

§ 120. Liikuva heiteallika heitgaasi saasteainete sisaldus, suitsusus ja müratase 

(1) Liikuva heiteallika heitgaasi saasteainete sisalduse ja suitsususe normatiivid, sealhulgas 
välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste piirväärtused mootorsõiduki läbisõidu või 

energiaühiku kohta, ning mürataseme piirväärtused kehtestab keskkonnaminister 
määrustega.  

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud liikuva heiteallika heitgaasi saasteainete 
sisaldus, suitsusus või müratase ei vasta kehtestatud nõuetele, on nende masinate tootmine, 

Eesti Vabariiki sissevedu, töötava mootoriga masinate Eesti Vabariigist läbivedu ja 
kasutamine keelatud. 
 

§ 121. Uue mootorsõiduki kasutaja teavitamine  

Uue mootorsõiduki tootja, Eesti Vabariiki sissevedaja või müüja teavitab kasutajat 
mootorsõiduki kütusekulust ja eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest. Kasutajale antavate 
andmete loetelu ja kasutaja teavitamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

7. jaotis 
Saasteainete heitkoguste vähendamine toodetes 

 

§ 122. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
viimistlusmaterjalide käitlemise erinõuded  

(1) Hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja 
kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate lenduvaid orgaanilisi ühendeid 

sisaldavate värvide, lakkide, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite või nende osade 
pinnakattevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool 

tootmisseadeldisi kasutatavate taasviimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste 

ühendite sisalduse piirväärtused, piirväärtuste rakendamise tähtajad ning piirväärtustele 
vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid kehtestab keskkonnaminister määrusega.  
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kemikaalidele ning nende käitlemisele 

kohaldatakse kemikaaliseaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. 
 

§ 123. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise luba 

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise luba (edaspidi taasviimistlusmaterjalide 
erandkorras turustamise luba) annab õiguse ajaloolist ja kultuuriväärtust omavate hoone või 
vanasõiduki restaureerimise ja hooldamise eesmärgil lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse 
piirväärtustele mittevastava, käesoleva seaduse § 122 lõikes 1 nimetatud kemikaali 
erandkorras turustamiseks, sealhulgas Euroopa Ühenduse territooriumile viimiseks ning 
kasutamiseks. 
 

§ 124. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa andja 

Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa annab Keskkonnaamet. 
 

§ 125. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa taotlus  

(1) Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa taotluses märgitakse: 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 1 punktides 1-4 ja 14 sätestatud andmed;  
1) kemikaali alaliik ning kirjeldus selle kohta, kas kemikaali soovitakse turustada või 
kasutada; 
2) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp; 
3) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba taotletakse; 
4) kemikaali alaliigile vastav lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtus grammides 
liitri kohta, olenevalt kemikaali kasutamise ajast; 
5) kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta; 
6) hoone või vanasõiduki omaniku nimi, asukoht või postiaadress, kui see on asukohast 
erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress; 
7) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoninumber; 
8) kemikaali kasutamiskoha aadress. 

(2) Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa taotlusele lisatakse: 
1) andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides; 
2) kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja 
lühikirjeldus; 
3) hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone 
või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada; 
4)kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate 
meetmete lühikirjeldus; 
5) kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus. 
 

§ 126. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus 
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Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa taotlus tuleb esitada arvamuse 
andmiseks kohaliku omavalitsuse üksusele vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-
le 43. 
 

§ 127. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa andmisest keeldumine 

Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa andja keeldub taasviimistlusmaterjalide 
erandkorras turustamise loa andmisest, kui: 
1) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid; 
2) hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma 
ajaloolist ja kultuuriväärtust; 
3) loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik 
või majanduslikult otstarbekas; 
4) arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus 
põhjendamatult suur;  
5) kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad Keskkonnaameti või 
kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna õhukvaliteedi 
6) ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise; 
7) loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat; 
8) kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale. 
 

§ 128. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa sisu 

(1) Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loas märgitakse lisaks 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 punktides 1-5 sätestatule: 
1) kemikaaliga teostatava toimingu nimetus ja kemikaali alaliik; 
2) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp; 
3) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba antakse; 
4) kemikaali alaliigile vastav lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtus grammides 
liitri kohta; 
5) kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta; 
6) hoone või vanasõiduki omaniku nimi või ärinimi, postiaadress, telefoninumber, faksi 
number, e-posti aadress; 
7) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoni number. 

(2) Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa vormid kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 129. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa teatavakstegemine 

Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise luba või loa andmisest keeldumise otsus 
avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  
 

§ 130. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa muutmine 

Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa andja muudab loa tingimusi 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul 
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§ 131. Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa kehtetuks tunnistamine 

Taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise loa andja tunnistab loa kehtetuks 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 62 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul.  
 

§ 132. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
viimistlusmaterjalide märgistamine 

(1) Käesoleva seadustiku § 122 lõikes 1 nimetatud kemikaalide märgistusele lisatakse 

järgmine teave: 
1) kemikaali alaliik ja alaliigile vastav lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtus 
grammides liitri kohta; 
2) kasutamisvalmis toote, mis sisaldab lahusteid või lahusteid sisaldavaid muid komponente, 
lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta. 
 

§ 133. Kütusele esitatavad keskkonnanõuded ning kütuste kvaliteedi ja koguste seire 

(1) Kütus käesoleva seaduse tähenduses on põlev materjal või aine, mida kasutatakse 

põletusseadmetes energia saamiseks. Kütuseks ei loeta sorteerimata jäätmeid, sõltumata 

neis sisalduvast põlevainest.  

(2) Saasteainete heitkoguste piiramise eesmärgil kehtestab keskkonnaminister määrusega 

vedelkütustele ja nende hoidmisele esitatavad keskkonnanõuded.  

(3) Eestis müüdavate vedelkütuste kvaliteedi ja koguste seiret korraldab 
Keskkonnaministeerium. 

(4) Maksu- ja Tolliamet esitab Keskkonnaministeeriumile hiljemalt järgmise aasta 1. maiks 

eelmisel kalendriaastal Eestis müüdud kütuse kohta järgmised andmed: 
1) kütuse liigi nimetus kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi järgi; 
2) kogused kütuseliikide kaupa. 
 

5. jagu 
Seire ja aruandlus 

 

§ 134. Riiklik õhukvaliteedi seire 

Riiklik õhukvaliteedi seire on osa õhukvaliteedi juhtimissüsteemist, mida teostatakse paiksete 
või indikaatormõõtmiste kaudu vastavalt käesoleva seaduse § 30 alusel kehtestatud korrale. 
 

§ 135. Õhusaasteloa omaja õhukvaliteedi seire ja saasteaine heite piirväärtuste järgimise 
kontrollimine 

 
(1) Õhusaasteloa omaja õhukvaliteedi seire sisaldab õhusaasteloaga sätestatud käitise 
heiteallikast iga väljutatava saasteaine summaarse heitkoguse vastavuse jälgimist 
kalendriaastaks lubatud heitkogusele ning vajadusel heiteallika saasteaine heite piirväärtusele 
või välisõhus saasteaine sisalduse vastavuse jälgimist õhukvaliteedi piirväärtustele paiksete 
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või pisteliste mõõtmiste kaudu või arvutuslikult. 
 
(2) Saasteaine heite piirväärtuse järgimise kontrollimiseks võib keskkonnaminister määrusega 
kehtestada heiteallikast väljutatava saasteaine heite seirenõuded. 
 

§ 136. Saasteainete heite piirväärtuse seirenõuded suure põletusseadme korral, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 100 megavatti või enam 

 
(1) Põletusseadme korral, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 100 megavatti või enam, 
tuleb heiteallika väljutatavates gaasides pidevalt mõõta järgmiste saasteainete sisaldust: 
1) vääveldioksiid; 
2) lämmastikoksiidid; 
3) osakeste kõik fraktsioonid kokku; 
4) süsinikmonooksiid gaaskütuse põletamise korral. 
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud süsinikmonooksiidi sisaldust 
mõõdetakse igast üksikust põletusseadmest. 
 
(3) Põletusseadme käitaja esitab andmed pidevmõõtmiste tulemuste kohta õhusaasteloas 
sätestatud tingimuste kohaselt ja käesoleva seaduse § 44 lõike 1 alusel keskkonnaministri 
määrusega sätestatud korras jooksvalt elektroonilisel kujul riiklikku õhukvaliteedi 
juhtimissüsteemi. 
 
(4) Õhusaasteloa andja võib mitte nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saasteainete 
sisalduse pidevat mõõtmist järgmistel juhtudel: 
1) kui põletusseadme eluiga on lühem kui 10 000 töötundi; 
2) maagaasil töötavast põletusseadmest väljutatava vääveldioksiidi ja osakeste kübemete 
sisaldust; 
3) teatud väävlisisaldusega vedelkütusel töötavast põletusseadmest ilma 
väävliärastusseadmeta väljutatava vääveldioksiidi sisaldust; 
4) biomassi kasutavast põletusseadmest väljuvates gaasides vääveldioksiidi sisaldust, kui 
käitaja tõestab õhusaasteloa andjale, et vääveldioksiidi sisaldus väljuvates gaasides ei saa 
ühelgi juhul ületada piirväärtust. 
 
(5) Kui pidev mõõtmine ei ole nõutud, teeb põletusseadme käitaja käesoleva paragrahvi lõikes 
1 nimetatud saasteainete  sisalduse mõõtmisi vähemalt iga kolme kuu järel. Alternatiivina 
võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saasteainete sisalduse hindamiseks väljuvates 
gaasides kasutada õhusaasteloa andja kontrollitud ja heaks kiidetud määramismeetodeid. 
 
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt perioodiliste mõõtmiste tegemisel mõõdetakse 
heiteallika tööparameetreid nagu väljuva gaasi hapnikusisaldust, temperatuuri, rõhku ja 
veeaurusisaldust. Väljuva gaasi veeaurusisalduse mõõtmine ei ole vajalik, kui väljuva gaasi 
proov kuivatatakse enne selle analüüsimist. 
 
(7) Saasteaine sisalduse pidevaks mõõtmiseks kasutatavat seadet kontrollib põletusseadme 
käitaja standarditud rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud mõõtemeetodi kohaselt 
paralleelsete mõõtmistega vähemalt üks kord aastas. 
 
(8) Põletusseadme käitaja teavitab kütuseliigi või põletusseadme tööviisi olulisest muutmisest 
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õhusaasteloa andjat, kes otsustab, kas lõigetes 1–5 nimetatud seirenõuded on endiselt piisavad 
või vajavad kohandamist. 
 

§ 137. Saasteainete heite piirväärtuse seirenõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase 
korral   

 
(1) Jäätmepõletus- ja koospõletustehasest välisõhku väljuvates gaasides mõõdetakse pidevalt 
järgmiste saasteainete sisaldust: 
1) lämmastikoksiidid, juhul kui lämmastikoksiidide heitele on kehtestatud piirväärtused; 
2) süsinikmonooksiid; 
3) osakeste kõik fraktsioonid kokku; 
4) orgaanilise süsiniku kogusisaldus; 
5) vesinikkloriid; 
6) vesinikfluoriid; 
7) vääveldioksiid. 
 
(2) Kui jäätmepõletus- või -koospõletustehase käitaja tõendab, et vesinikkloriidi, 
vesinikfluoriidi ja vääveldioksiidi sisaldus väljuvates gaasides ei saa mingil juhul ületada 
kehtestatud piirväärtusi, võib nende saasteainete pideva mõõtmise asemel teha õhusaasteloa 
andja nõusolekul perioodilisi mõõtmisi käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud ajakava 
kohaselt või õhusaasteloa andja  võib mitte nõuda üldse mõõtmisi. 
 
(3) Õhusaasteloa andja võib lämmastikoksiidide sisalduse pideva mõõtmise asemel nõuda 
perioodilist mõõtmist käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud ajakava kohaselt olemasoleva 
jäätmepõletus- või koospõletustehase korral, mille nimivõimsus on vähem kui 6 tonni tunnis, 
kui käitaja suudab tõendada asjaomase heite omadusi käsitlevate andmete, kasutatava 
tehnoloogia ja lämmastikoksiidide heite seire tulemuste alusel, et lämmastikoksiidide sisaldus 
ei saa olla ühelgi juhul suurem kui heite sätestatud piirväärtus. 
 
(4) Õhusaasteloa andja  võib nõuda ühte raskmetallide mõõtmist iga kahe aasta järel ning ühte 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas järgmistel juhtudel: 
1) jäätmete põletamis- või koospõletamisel saasteaine sisaldus on igal juhul vähem kui 50 
protsenti heite piirväärtusest; 
2) koospõletatavad või põletatavad jäätmed koosnevad üksnes ohutute jäätmete teatavatest 
sorditud põlevatest osadest, mis ei sobi ringlusse, millel on teatavad omadused ning mis on 
üksikasjalikumalt piiritletud punktis 3 sätestatud hinnangu põhjal; 
3) käitaja suudab tõendada, asjakohaste jäätmete omadusi käsitleva teabe ja heiteseire põhjal, 
et saasteaine sisaldus jääb kõikides tingimustes märgatavalt allapoole raskmetallide ning 
dioksiinide ja furaanide heite piirväärtusi. 
 
(5) Pidevalt määratakse järgmisi käitamisnäitajaid: 
1) väljuvate gaaside temperatuur põlemiskambri seina juures või põlemiskambri mõnes muus 
õhusaasteloaga määratud punktis; 
2) põlemisseadmest väljuvate gaaside hapnikusisaldus, rõhk, temperatuur ja veeaurusisaldus. 
Veeaurusisaldust ei ole vaja mõõta, kui gaasiproov enne selle analüüsimist kuivatatakse. 
 
(6) Vähemalt kaks korda aastas määrab käitaja raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
sisalduse väljutatavates gaasides, kusjuures esimese 12 käitamiskuu jooksul tehakse mõõtmisi 
vähemalt iga kolme kuu järel. 
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(7) Lõikes 6 nimetatud dioksiinide ja furaanide hulka kuuluvad polüklooritud dibenso-p-
dioksiinid ja dibensofuraanid. 
 
(8) Väljutatavate gaaside viibeaega, samuti vähimat temperatuuri ja hapnikusisaldust tuleb 
käitajal kontrollida tehase käivitamisel ja võimalikult ebasoodsates käitamistingimustes. 
 
(9) Vesinikfluoriidi pidevast mõõtmisest võib loobuda, kui vesinikkloriidi töödeldakse 
gaasipüüdeseadmes nii, et vesinikkloriidi heite piirväärtuse ületamine on vastavalt 
püüdeseadme tehnilistele parameetritele välistatud. Sel juhul mõõdetakse vesinikfluoriidi 
sisaldust perioodiliselt vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6. 
 
(10) Heite saasteainete sisalduse mõõtmise tulemused teisendab käitaja järgmistele 
tingimustele vastavaks: 
1) tehasest väljuvate gaaside temperatuur 273 kelvinit, rõhk 101,3 kilopaskalit, 
hapnikusisaldus 11 mahuprotsenti, kuiv gaas; 
2) vanaõli põletamise korral gaaside väljutamise temperatuur 273 kelvinit, rõhk 101,3 
kilopaskalit, hapniku sisaldus  3  mahuprotsenti, kuiv gaas; 
3) kui ohtlikke jäätmeid põletatakse või koospõletatakse hapnikuga rikastatud keskkonnas, 
tuleb mõõtmiste tulemusi teisendada õhusaasteloa andja sätestatud hapnikusisaldusele 
vastavaks, võttes arvesse iga üksikjuhtumi korral rikastusastet ning muid tehnilisi 
parameetreid; 
4) koospõletamisel tuleb mõõtmistulemused viia vastavusse väljaarvutatud hapniku 
üldsisaldusega; 
5) hapniku mõõtmistulemused teisendatakse käesoleva seaduse § 95 lõike 2 alusel 
keskkonnaministri määrusega sätestatud korras. 
 
(11) Kui ohtlikke jäätmeid käitleva tehase heites vähendatakse väljutatavate gaaside 
saasteainete sisaldust nende gaaside töötlemise abil, toimub saasteainete sisalduse 
mõõtmistulemuste teisendamine käesoleva paragrahvi lõike 10 punktis 1 sätestatud 
hapnikusisaldusele vastavaks üksnes siis, kui hapnikusisaldus, mida on mõõdetud samal 
ajavahemikul saasteaine sisaldusega, ületab käesoleva paragrahvi lõike 10 punktis 1 
nimetatud hapnikusisaldust. 
 
(12) Käitaja tagab mõõteseadmete paigaldamise ja selliste mõõtemeetodite kasutamise, mis 
võimaldavad jälgida põletamis- või koospõletamise parameetreid, tingimusi ja saasteainete 
massisisaldusi väljuvates gaasides. 
 
(13) Käitaja kontrollib välisõhku väljutatava saasteaine sisalduse automaatsete mõõte- ja 
seireseadmete paigaldamist ja toimimist ning korraldab kord aastas ülevaatuskatsetused. 
Käitaja korraldab mõõteseadmete taatlemise vähemalt kord kolme aasta jooksul, tehes 
paralleelseid mõõtmisi etalonmeetoditega. 
 
(14) Saasteainete sisaldust välisõhku väljutatavas heites mõõdetakse regulaarselt vastavalt 
õhusaasteloas sätestatud sagedusele. 
 
(15) Käitaja tagab, et kõik mõõtmistulemused salvestatakse, töödeldakse ja vormistatakse 
sellisel viisil, et oleks võimalik kontrollida nende vastavust käesoleva seaduse § 95 lõike 2 
alusel keskkonnaministri määrusega sätestatud heiteallika saasteaine heite piirväärtusele ja 
õhusaasteloa nõuetele. Mõõtmistulemusi säilitatakse 3 aastat. 
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(16) Kui mõõtmised osutavad, et välisõhku väljutatava saasteaine heitkogus ületab käesoleva 
seaduse § 95 lõike 2 alusel keskkonnaministri määrusega sätestatud heiteallika saasteaine 
heite piirväärtust, teavitab käitaja sellest viivitamata õhusaasteloa andjat. 
 

§ 138. Välisõhu saastamisega seotud aruandlus 

 
(1) Õhusaasteloa omaja esitab loa andjale välisõhu saastamisega seotud aastaaruande, mis 
peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) andmed toorme-, kütuse- ja energiakulu ning toodangu koguse kohta aruandluse jaoks 
kindlaksmääratud tegevusalade kaupa; 
2) andmed seadmete töötundide arvu ning seadmete käivitus- ja seiskamise tundide arvu 
kohta; 
3) andmed käitise tootmisterritooriumil kõikidest paiknevatest heiteallikatest kokku 
väljutatava iga saasteaine tegeliku heitkoguse kohta; 
4) andmed käitise tootmisterritooriumil kõikidest paiknevatest  heiteallikatest kokku 
väljutatava saasteaine tegeliku heitkoguse vastavuse kohta õhusaasteloaga sätestatud lubatud 
summaarsele heitkogusele ning vajadusel heiteallikast väljutatava saasteaine sisalduse 
vastavuse kohta saasteaine heite piirväärtusele; 
5) andmed iga üksiku heiteallikast väljutatavate saasteainete tegelike heitkoguste kohta 
tehnoloogiaprotsesside kaupa; 
6) andmed heiteallikatest väljutatavate saasteainete sisalduse ja õhukvaliteedi taseme 
mõõtmise või arvutamise kohta; 
7) andmed õhukvaliteedi parandamiseks rakendatavate meetmete kohta. 
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aastaaruande vormi ja esitamise korra kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 
 
(3) Õhusaasteloa omaja aruanded on aluseks heiteallikate ja saasteainete heitkoguste andmete 
kandmiseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja 
ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 
96/61/EÜ (ELT L 33, 04.02.2006, lk 1–17). 
 

§ 139. Riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil õhukvaliteedi seire käigus tehtavate 
pidevate või pisteliste mõõtmistulemuste aastaaruanne 

 
(1) Riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil õhukvaliteedi seire käigus tehtavate pidevate 
või pisteliste mõõtmistulemuste aastaaruanne peab sisaldama vähemalt käesoleva paragrahvi 
lõigetes 2–7 nimetatud andmed. 
 
(2) Vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, PM10- ja PM2,5 ning plii 
sisalduse mõõtmistulemuste aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) vääveldioksiidiga saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatava õhukvaliteedi ühe 
tunni keskmise piirväärtuse ja 24 tunni keskmise piirväärtuse ületamisi, ühe tunni keskmise 
piirväärtuse ja selle ületamise määra summaarseid ületamisi ning taimestiku kaitseks 
rakendatava kalendriaasta ja talveperioodi (1. oktoobrist 31. märtsini) õhukvaliteedi keskmise 
kriitilise taseme ületamisi; 
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2) lämmastikdioksiidi ja lämmastikoksiididega saastatuse korral inimese tervise kaitseks 
rakendatava õhukvaliteedi ühe tunni keskmise piirväärtuse ja kalendriaasta keskmise 
piirväärtuse ületamisi ning taimestiku kaitseks rakendatava kalendriaasta õhukvaliteedi 
keskmise kriitilise taseme ületamisi; 
3) PM10 saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatava õhukvaliteedi 24 tunni 
keskmise piirväärtuse ja kalendriaasta keskmise piirväärtuse ületamisi ning nimetatud 
piirväärtuste ja nende ületamise määra summaarseid ületamisi; 
4) PM2,5 saastatuse korral inimeste tervise kaitseks rakendatava õhukvaliteedi kalendriaasta 
keskmise sihtväärtuse ja kalendriaasta keskmise piirväärtuse ületamisi ning kalendriaasta 
keskmise piirväärtuse ja selle ületamise määra summaarseid ületamisi; 
5) pliiga saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatava õhukvaliteedi kalendriaasta 
keskmise piirväärtuse ületamisi ning nimetatud piirväärtuse ja selle ületamise määra 
summaarseid ületamisi; 
6) vääveldioksiid ja lämmastikdioksiidi sisalduse häiretaseme ületamisi. 
 
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud saasteainetega  saastatuse korral õhukvaliteedi 
keskmiste piirväärtuste ning piirväärtuste ja nende ületamise määra summaarsete ületamiste 
andmed peavad kajastama ületamiste kuupäeva, ületamistundi või ületamistundide arvu 
kokku ning saasteainete sisalduse mõõdetud väärtusi. 
 
(4) Benseeni ja süsinikmonooksiidi sisalduse mõõtmistulemuste aruanne peab sisaldama 
andmeid nende saasteainetega saastatuse korral õhukvaliteedi piirväärtuste ületamiste ning 
süsinikmonooksiidi korral piirväärtuse ja selle ületamise määra summaarsete ületamiste 
kohta. 
 
(5) Osooni sisalduse mõõtmistulemuste aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) osooniga saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatava õhukvaliteedi 8 tunni 
keskmise sihtväärtuse ületamisi ning taimestiku kaitseks rakendatava õhukvaliteedi ühe tunni 
keskmise sihtväärtuse ületamisi; 
2) inimese tervise kaitseks rakendatava 8 tunni keskmise ning taimestiku kaitseks rakendatava 
ühe tunni keskmise osoonisisalduse kaugema eesmärgi ületamisi; 
3) ühe tunni keskmise osoonisisalduse teavitamistaseme ületamisi; 
4) ühe tunni keskmise osoonisisalduse häiretaseme ületamisi; 
5) teavitamis- või häiretaseme ületamiste kuupäeva, summaarset ületamistundide arvu, 
osoonisisalduse suurimaid tunniväärtusi; 
6) käesoleva seaduse § 47 lõikes 2 nimetatud osooni teket soodustavate lenduvate orgaaniliste 
ühendite aasta keskmist sisaldust. 
 
(6) Arseeni, kaadmiumi, nikli, benso(a)püreeni sisalduse mõõtmistulemuste aruanne peab 
sisaldama järgmisi andmeid: 
1) nende saasteainetega saastatuse korral õhukvaliteedi kalendriaasta keskmiste sihtväärtuste 
ületamisi; 
2) summaarse gaasilise elavhõbeda sisalduse väärtusi; 
3) polütsükliliste aromaatsete süsivesinike välisõhus sisaldumise väärtusi; 
4) arseeni, kaadmiumi, nikli, summaarse gaasilise elavhõbeda, benso(a)püreeni ja muude 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sadestuse üldkogust. 
 
(7) Saasteainete sisalduse mõõtmistulemuste aruanne peab sisaldama teavet iga saasteaine 
sisalduse piirväärtuse või sihtväärtuse protsentides väljendatud hindamispiiri ületamise kohta 
käesoleva seaduse § 35 kohaselt ning teavet iga saasteaine sisalduse määramiseks kasutatud 
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meetodi kohta. 
 

§ 140. Koondandmete esitamine liikuvate heiteallikate kohta 

(1) Isikud, kes peavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ning muude liikuvate 

heiteallikate arvestust, esitavad riigi territooriumil liikuvatest heiteallikatest välisõhku 

väljutatavate saasteainete heitkoguste arvutamiseks Keskkonnaministeeriumile maakondade 
kaupa järgmised koondandmed: 
1) mootorsõidukite tüübid ja arv ning iga sõiduki läbisõit; 
2) lennuoperatsioonide arv lennukitüüpide kaupa ja nende jagunemine lennutüüpidesse 
(rahvusvahelised ja riigisisesed lennud) iga lennujaama kohta eraldi; 
3) laevade tüübid ja arv merelaevandusettevõtete kaupa; 
4) liikurmasinate tüübid ja arv; 
5) mootorvedurite tüübid ja arv. 

(2) Andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaja ja vormi 
kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 
 

2. osa 
Kliimamuutuste leevendamine ja osoonikihi kaitsmine 

 
1. jagu 

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemine 
1. jaotis 

Üldsätted 
 

§ 141. Kasvuhoonegaasid 

Kasvuhoonegaasid käesoleva peatüki tähenduses on süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), 
dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja 
väävelheksafluoriid (SF6). 
 

§ 142. Süsinikdioksiidi ekvivalent 

 
Süsinikdioksiidi ekvivalent on üks tonn süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on 
ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali 
väärtust.  
 

§ 143. Globaalse soojenemise potentsiaal 

 
Globaalse soojenemise potentsiaal näitab, mitu korda on kasvuhoonegaasi üks molekul 
soojuse tagasipeegeldamise võimelt efektiivsem kui süsinikdioksiidi molekul.  
 

§ 144. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem 
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Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (edaspidi kauplemise 
süsteem) on süsteem, mis on loodud Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootide 
kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 
32—46), kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks majanduslikult otstarbekal ja 
efektiivsel viisil. 
 

§ 145. Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise register 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise register on internetipõhine 
andmekogu, kus on salvestatud Eesti riigi ja kauplemise süsteemis osalevate isikute ja 
käitajate arvelduskontode andmed, isikute poolt ühikutega teostatud tehingud, käitistele 
eraldatud lubatud heitkoguse ühikud ja nendega tehtud tehingud, käitiste tõendatud ja 
tagastatud lubatud heitkoguse ühikud, käitiste vastavusseisund ning ühisrakenduse ja puhta 
arengu mehhanismi projektide osaliste andmed ning projektide elluviimise tulemusel 
vähendatud kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikud. 
 

§ 146. Lubatud heitkoguse ühik 

Lubatud heitkoguse ühik on kauplemise süsteemis ülekantav õigus heita kauplemise perioodi 
jooksul atmosfääri üks tonn süsinikdioksiidi ekvivalentkogust. 
 

§ 147. Kauplemise süsteemi periood 

(1) Kauplemise süsteemi periood (edaspidi kauplemise periood) on ajavahemik, mille kestel 
võib lubatud heitkoguste ühikutega kaubelda.  

(2) Kauplemise periood 2013–2020 on ajavahemik 1. jaanuarist 2013 kuni 31.detsembrini 

2020. 
 

§ 148. Seireaasta 

 
Seireaasta on kalendriaasta, mille kohta õhusõiduki käitaja võib lennutegevuse tõendatud 
tonnkilomeetrite andmete alusel taotleda kauplemise perioodiks tasuta lubatud heitkoguse 
ühikuid. Seireaasta lõpeb 24 kuud enne taotlusega hõlmatud kauplemise perioodi algust.  
 
 

§ 149. Õhusõiduki käitaja 

Õhusõiduki käitaja käesoleva peatüki tähenduses on isik, kes käitab õhusõidukit ajal, mil see 
sooritab käesoleva seaduse § 160 lõikes 1 nimetatud lennutegevust, või juhul, kui nimetatud 
isik ei ole teada või on õhusõiduki omaniku poolt tuvastamata, õhusõiduki omanik.  
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2. jaotis 
Kauplemise süsteemi heitkoguse luba 

 

§ 150. Kauplemise süsteemi heitkoguse luba 

(1) Kauplemise süsteemi heitkoguse luba (edaspidi heitkoguse luba) annab õiguse paisata 
käitisest või selle osast atmosfääri kasvuhoonegaase. 

(2) Käesoleva seaduse § 160 lõikes 1 nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja peab omama 

heitkoguse luba.  

(3) Heitkoguse loa annab Keskkonnaministeerium.  

(4) Heitkoguse luba võib hõlmata ühe käitaja ühes tegevuskohas asuvat üht või mitut käitist. 

(5) Keskkonnaministeerium vaatab heitkoguse loa nõuded läbi vähemalt iga viie aasta järel 

selle koostamisest või ajakohastamisest arvates ning vajadusel muudab seda.  
 

§ 151. Heitkoguse loa taotlus 

(1) Heitkoguse loa taotluses märgitakse: 
1) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 1 punktides 1-2, 5-6, 8 ja 12 sätestatud 
andmed:  
2) toor- ja lisaainete kulu, mille kasutamisest tulenevad tõenäoliselt kasvuhoonegaaside 
heitkogused; 
3) käitisest atmosfääri paisatavate kasvuhoonegaaside heitkogused heiteallikate kaupa. 

(2) Heitkoguse loa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vormi, samuti 
heitkoguse loa muutmise taotluse vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.  
 

§ 152. Heitkoguse loa andmisest keeldumine 

Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 52 lõikes  1 sätestatud tingimustele keeldub 
Keskkonnaministeerium loa andmisest, kui käitisel puudub keskkonnaluba õhu saastamiseks 
või keskkonnakompleksluba. 
 

§ 153. Heitkoguse loa sisu 

(1) Heitkoguse loas märgitakse: 
1) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 punktides 1-5 sätestatud andmed;  
2) käitise kasvuhoonegaaside tekkimist põhjustavate tegevusalade kirjeldus ja käitisest 
pärinevad kasvuhoonegaaside heitkogused; 
3) seirenõuded;  
4) aruandlusnõuded; 
5) kohustus loovutada pädevale asutusele käitise iga kalendriaasta summaarse tegelike 
heitkogustega võrdne kogus tõendatud lubatud heitkoguse ühikuid hiljemalt nelja kuu jooksul 
pärast asjaomase kalendriaasta lõppu. 
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(2) Heitkoguse loa vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 154. Heitkoguse loa muutmine 

Keskkonnaministeerium muudab loa tingimusi keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 
lõikes 1 sätestatud juhul.  
 

§ 155. Heitkoguse loa kehtetuks tunnistamine 

Lisaks keskkonnaseaduse üldosa seaduse § 62 lõikes 1 sätestatud tingimustele tunnistab 
Keskkonnaministeerium loa kehtetuks, kui: 
1) tunnistatakse kehtetuks käitise keskkonnaluba õhu saastamiseks või 
keskkonnakompleksluba;  
2) käitise valdaja ei ole alustanud heitkoguse loaga lubatud tegevust kuue kuu jooksul 
heitkoguse loas nimetatud tegutsemisaja algusest arvates ega esitanud taotlust tegevuse 
algusaja edasi lükkamiseks ja lubatud heitkoguse ühikute hulga vähendamiseks. 
 

§ 156. Kauplemise süsteemist väljaarvamise taotlus 

Kui heitkoguse loa kehtetuks tunnistamine toimub käitaja taotlusel, on käitaja kohustatud 
esitama kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse Keskkonnaministeeriumile vähemalt 4 
kuud enne kavandatavat tegevuse lõpetamist või kauplemise süsteemist väljaarvamist 
põhjustavat tegevuse muudatust.  
 

§ 157. Kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse avalik väljapanek 

(1) Keskkonnaministeerium paneb kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse viie 
tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates oma veebilehel avalikkusele tutvumiseks välja.  

(2) Igaühel on võimalik esitada seisukohti kahe nädala jooksul taotluse veebilehel 
avalikustamise päevast arvates. 
 

§ 158. Kauplemise süsteemist väljaarvamine 

(1) Keskkonnaministeerium vaatab kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse läbi 20 

tööpäeva jooksul seisukohtade esitamise tähtaja lõppemisest, avalikkuse tehtud märkusi 
arvesse võttes. Kui Keskkonnaministeerium kiidab taotluse heaks, edastab ta selle Euroopa 

Komisjonile, kes otsustab kauplemise süsteemi käitaja väljaarvamise kauplemise süsteemist. 

(2) Väljaarvamise taotluse kohta tehtud otsused avalikustab Keskkonnaministeerium oma 
veebilehel. 

(3) Positiivse saldoga konto sulgemise korral peab käitaja nimetama kasvuhoonegaaside 
heitkoguse ühikutega kauplemise registri haldaja (edaspidi registri haldaja) taotlusel 

kauplemise süsteemis oleva konto, kuhu kanda  kauplemise süsteemist väljaarvamise 
perioodi lubatud heitkoguse ühikud. Kui käitaja ei nimeta sellist kontot 40 päeva jooksul 
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alates registri haldaja taotluse saamisest, kannab registri haldaja lubatud heitkoguse ühikud 

riigi hoiustamiskontole. 
 

§ 159. Kauplemise süsteemi heitkoguse loa omaja teatamiskohustus 

Kauplemise süsteemi heitkoguse loa omaja  on kohustatud teatama Keskkonnaministeeriumile 
kõikidest käitise toimimisviisis kavandatavatest muudatustest või käitise laiendamisest, või 
märkimisväärsest tootmisvõimsuse vähendamisest, mis võivad olla aluseks loa muutmisele. 
 

3. jaotis 
Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kord ja lubatud heitkoguse ühikute 

määramine 
 

§ 160. Tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise 
kord 

(1) Kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu kehtestab Vabariigi 

Valitsus määrusega. 

(2) Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise korra kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 

(3) Kauplemise perioodil kehtivad kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikud registreeritakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registris ja nendega tehakse tehinguid 

nimetatud registri kaudu vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2216/2004 
registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ (ELT 
L 386, 29.12.2004, lk 1–77). 
 

§ 161. Tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud, lubatud heitkoguse reserv, 
õhusõiduki käitajate erireserv ja nende jaotuskava 

Paiksetele heiteallikatele ja õhusõidukitele tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud, 
lubatud heitkoguse reservi, õhusõiduki käitajate erireservi ja nende jaotuskava kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega. 
 

§ 162. Õhusõiduki käitajatele lubatud heitkoguse ühikute eraldamine 

Kauplemise perioodil 2013-2020 moodustab õhusõiduki käitajatele eraldatav summaarne 
lubatud heitkogus 95% 2004.-2006. aastal lende sooritanud õhusõidukite keskmisest 
heitkogustest korrutatuna kauplemise perioodi aastate arvuga. 
 

§ 163. Paiksete heiteallikate lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel 

(1) Enampakkumine toimub vastavalt Komisjoni Määrusele (EÜ) nr 1031/2010  Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside 
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saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 

18.11.2010 lk 1-41). 

(2) Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise korra kehtestab Vabariigi Valitsus 

määrusega. 
 

§ 164. Õhusõidukite käitajate lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel 

(1) Alates 1. jaanuarist 2012 pannakse enampakkumisele 15% lubatud heitkoguse  ühikutest. 

(2) Enampakkumine toimub vastavalt Komisjoni Määrusele (EÜ) nr 1031/2010  Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside 
saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 

18.11.2010 lk 1-41). 
 

§ 165. Enampakkumisel saadud tulu kasutamine 

Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimused ja kord 
kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. 

§ 166. Õhusõiduki käitajatele lubatud heitkoguste taotlemine ning eraldamine 

(1) Õhusõiduki käitaja võib taotleda lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist, esitades 
Keskkonnaministeeriumile tõendatud tonnkilomeetrite andmed seireaasta kohta.  

(2) Taotlus esitatakse vähemalt 21 kuud enne kauplemise perioodi algust.  

(3) Iga aasta 28. veebruariks eraldab Keskkonnaministeerium igale õhusõiduki käitajale 

vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele sellele õhusõiduki käitajale asjaomaseks aastaks tasuta 
eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud. 
 

§ 167. Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine paiksetele heiteallikate käitistele 

Iga aasta 28. veebruariks eraldab Keskkonnaministeerium paiksete heiteallikate käitistele 
asjaomaseks aastaks tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud. 

§ 168. Paiksetele heiteallikatele lubatud heitkoguse reservi jaotamine 

(1) Kauplemise perioodil 2013-2020 on paiksete heiteallikate reservi suurus 5% Euroopa 
Liidu summaarsest lubatud heitkogusest. 

(2) Lubatud heitkoguse reservi paiksetele heiteallikatele kehtestab Vabariigi Valitsus 

määrusega 

§ 169. Õhusõiduki käitajate erireserv 

(1) Kauplemise perioodil 2013-2020 on õhusõidukite käitajate erireservi (edaspidi erireserv) 

suurus 3% Eesti õhusõiduki käitajatele eraldatavast summaarsest heitkogusest. 
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(2) Tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid võib taotleda õhusõiduki käitaja, kes 

alustab käesoleva seaduse § 160 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses 

nimetatud lende pärast 2010. aastat või kelle tonnkilomeetrite andmed suurenesid võrreldes 
perioodiga 2010–2014 keskmiselt enam kui 18% ning kelle eelnimetatud tegevus ei kujuta 

endast täielikult või osaliselt teise õhusõiduki käitaja tegevuse jätkamist. 
 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 tingimustele vastav õhusõiduki käitaja võib taotleda 

erireservist lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist, esitades 

Keskkonnaministeeriumile 30. juuniks 2015 asjakohase taotluse. 

(4) Õhusõiduki käitajale, kelle tonnkilomeetrite andmed suurenesid võrreldes perioodiga 

2010–2014 keskmiselt enam kui 18%, eraldatakse maksimaalselt 1 000 000 lubatud 

heitkoguse ühikut. 

§ 170. Erireservist lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise taotlus 

(1) Käesoleva seaduse § 169 lõike 3 kohaselt esitatavas taotluses märgitakse: 
1) tõendatud tonnkilomeetrite andmed 2014. aasta kohta; 
2) tõendid selle kohta, et käesoleva seaduse § 169 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud. 

(2) Käesoleva seaduse § 169 lõike 1 punkti 2 tingimustele vastavavate õhusõiduki käitajate 

puhul märgitakse taotluses lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule: 
1) asjaomase õhusõiduki käitaja poolt läbitud tonnkilomeetrite arvu suurenemine protsentides 
seireaasta ja 2014. aasta vahelisel ajal; 
2) asjaomase õhusõiduki käitaja poolt läbitud tonnkilomeetrite absoluutarvu kasv seireaasta ja 
2014.aasta vahelisel ajal ning 
3) asjaomase õhusõiduki käitaja poolt läbitud tonnkilomeetrite absoluutarvu kasv, mis ületab 
käesoleva seaduse § 169 lõike 2 punktis 2 kindlaks määratud protsendi seireaasta ja 2014. 
aasta vahelisel ajal. 

 
4. jaotis 

Heitkoguste jälgimine ja aruandlus 
 

§ 171. Heitkoguste jälgimine 

Käesoleva seaduse § 160 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tegevusalal tegutsev 
käitaja peab iga-aastaselt jälgima käitisest pärinevaid kasuhoonegaaside heitkoguseid 
vastavalt Komisjoni otsusele 2007/589/EÜ millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised 
(ELT L 229, 31.8.2007, lk 1—85). 

 

§ 172. Aruandlus 

(1) Käesoleva seaduse § 160 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses 
nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. 
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märtsiks tõendatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruande (edaspidi: heitkoguse 

aruanne) eelmise aasta heitkoguse tõendamise kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega 

kauplemise registris käesoleva seaduse § 160 lõike 3  alusel keskkonnaministri määrusega 

kehtestatud korra kohaselt. 

(2) Kui käesoleva seaduse § 160 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses 

nimetatud tegevusalal tegutseva käitaja ei ole 31. märtsiks korraldanud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ühikutega kauplemise registris eelmise kalendriaasta heitkoguste tõendamist, 
blokeerib Keskkonnaministeerium nimetatud registris selle käitaja arvelduskonto, kuni 

käitaja eelmise kalendriaasta heitkogused on tõendatud.  

(3) Õhusõiduki käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile seirekavad, milles esitatakse 
meetmed heitkoguse ja tonnkilomeetrite andmete seireks ja nendest aruandmiseks 

vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel keskkonnaministri määruses sätestatud korrale. 

(4) Heitkoguse aruande sisu ja vormide kohta esitatavad nõuded kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 173. Tõendamine ja tõendaja akrediteerimine 

(1) Tõendamine on heitkoguse aruandes esitatud andmete usaldusväärsuse ja täpsuse 
hindamine, mida viib läbi akrediteeritud tõendaja vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 5 

alusel kehtestatud nõuetele. 

(2) Tõendaja peab olema akrediteeritud toote sertifitseerimisasutusena. Akrediteerimisele 
kohaldatakse  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 765/2008, millega 

sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30—47). 

(3)  
2. jagu 

Ühisrakendus ja puhta arengu mehhanism 
 

§ 174. Ühisrakendus 

(1) Ühisrakendus on käesoleva seaduse tähenduses Kyoto protokolli artiklis 6 sätestatud 
projektitegevus, mille raames Kyoto protokolli ratifitseerinud arenenud riik või arenenud riigi 

käitaja, rahastades kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise projekti teises Kyoto 

protokolli ratifitseerinud arenenud riigis, saab õiguse omada selle projekti elluviimise 
tulemusena saavutatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikuid.  

(2) Heitkoguste vähendamise ühik on ühisrakenduse elluviimise tulemusena vähendatud 
kasvuhoonegaaside heitkogus, mis on väljendatud süsinikdioksiidi ekvivalendina. 
 

§ 175. Puhta arengu mehhanism 
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(1) Puhta arengu mehhanism on käesoleva seaduse tähenduses Kyoto protokolli artiklis 12 

sätestatud projektitegevus, mille raames Kyoto protokolli ratifitseerinud arenenud riik või 

arenenud riigi käitaja, rahastades kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise projekti 

Kyoto protokolli ratifitseerinud arenguriigis, saab õiguse omada selle projekti elluviimise 

tulemusena saavutatud kasvuhoonegaaside tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuid.  

(2) Tõendatud heitkoguste vähendamise ühik  on puhta arengu mehhanismi teostamise 
tulemusena vähendatud kasvuhoonegaaside heitkogus, mis on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.  
 

§ 176. Projektitegevusest saadud ühikute kasutamine kauplemise süsteemis 

Õhusõiduki käitajad võivad alates 1. jaanuarist 2012 kasutada kohustuste täitmiseks 
kauplemise süsteemis tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuid ja heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on projektitegevusega saavutatud, kuni 15% ulatuses lubatud 
heitkoguste ühikute arvust. 
 

3. jagu 
Roheline investeerimisskeem 

 

§ 177. Roheline investeerimisskeem 

(1) Roheline investeerimisskeem on käesoleva seaduse tähenduses Kyoto protokolli artikli 17 

kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite suunamine 
keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse.  

(2) Riigi lubatud heitkoguse ühik on käesoleva seaduse tähenduses ühik, mis annab riigile 
õiguse emiteerida kindlaksmääratud perioodi jooksul välisõhku üks tonn süsinikdioksiidi 

ekvivalenti. 
 

§ 178.  Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine  

(1) Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise korraldamiseks võib keskkonnaminister 

sõlmida halduslepingu halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras, 

kohaldamata nimetatud seaduse § 5 lõikeid 2 ja 3 ning § 6 lõiget 2.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet 

Keskkonnaministeerium.  

(3) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab käesoleva 

paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu alusel haldusülesande saanud isikul jätkata 

haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Keskkonnaministeerium.  
 

§ 179. Rohelise investeerimisskeemi rakendamine  

(1) Vabariigi Valitsus määrab korraldusega iga rohelise investeerimisskeemi rakendamiseks 

sõlmitava riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate 
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vahendite kasutajaks asjaomase ministri (edaspidi vahendite kasutaja) ning vajaduse korral 

vahendite kasutamise üldtingimused.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse täitmiseks võib vahendite kasutaja 

kehtestada määrusega riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite 

kasutamise tingimused ja korra.  

(3) Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite kasutamiseks ning 
rohelise investeerimisskeemi rakendamiseks võib vahendite kasutaja sõlmida halduslepingu 

halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kohaldamata nimetatud seaduse 

§ 5 lõikeid 2 ja 3 ning § 6 lõiget 2. Halduslepinguga võib muu hulgas üle anda isikutele 

toetuste andmise ülesande ning kõigi selle ülesande täitmiseks vajalike toimingute 
sooritamise õiguse.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet 

halduslepingu sõlminud vahendite kasutaja.  

(5) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab käesoleva 
paragrahvi lõikes 3 nimetatud halduslepingu alusel haldusülesande saanud isikul jätkata 

haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise vahendite kasutaja, kes 

on sõlminud asjaomase halduslepingu. 
 

§ 180. Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise 
tingimused ja kord ning taotleja kohustused  

(1) Käesoleva seaduse § 179 lõikes 2 nimetatud määruses sätestatakse riigi lubatud 
heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahenditest toetuse andmiseks: 
1) toetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused; 
2) abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud; 
3) toetuse maksimaalne määr ja omafinantseeringu vajaduse korral selle minimaalne määr; 
taotlejale esitatavad nõuded; 
4) toetuse taotlusele (edaspidi taotlus) esitatavad nõuded; 
5) taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord; 
6) taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 järgi võib toetuse taotlejale kehtestada järgmisi 

nõudeid: 
1) taotleja on maksevõimeline; 
2) taotleja ei ole varem sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest raha saanud; 
3) taotleja vastab muudele vahendite kasutamise tingimustes sätestatud nõuetele.  

(3) Taotleja on kohustatud: 
1) tõendama taotluse menetleja nõudmisel vahendite kasutamise tingimustes ettenähtud 
omafinantseeringu või muude vahendite või dokumentide olemasolu; 
2) esitama taotluse menetleja nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet; 
3) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust; 
4) taotluse menetlejat viivitamata teavitama taotluses esitatud andmetes toimunud 
muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.  



 62

 
4. jagu 

Ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektitegevuse ning kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemisega seotud teabe avalikustamine 

 

§ 181. Teabe avalikustamine ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projekti-
tegevuse kohta ning kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise aastaaruannete 
avalikustamine 

Keskkonnaministeerium avalikustab teabe ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi 
projektitegevuse kohta ning tõendatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruande 
tõendamise otsused Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  
 

§ 182. Lubatud heitkoguste ühikute tagastamise nõuet rikkuvate käitajate nimede 
avalikustamine 

Lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõuet rikkuvate käitajate nimed avalikustab 
Keskkonnaministeerium oma veebilehel. 
 

5. jagu 
Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside reguleerimine 

 

§ 183.  Fluoreeritud kasvuhoonegaasid 

Fluoreeritud kasvuhoonegaasid käesoleva peatüki tähenduses on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 
161, 14.6.2006, lk 1—11) nimetatud ained või valmistised. 
 

§ 184. Osoonikihti kahandavad ained 

Osoonikihti kahandavad ained käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 
31.10.2009, lk 1—30) nimetatud ained. 

§ 185. Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside käitlemise 
korraldamine 

(1) Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside alaste õigusaktide 
rakendamist korraldab ja  pädeva asutuse ülesandeid täidab Keskkonnaministeerium.  

(2) Keskkonnaminister võib osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud 
kasvuhoonegaaside alaste õigusaktide rakendamiseks sõlmida halduslepingu  osoonikihti 

kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja sellealase aruandluse 

valdkonnas küllaldast kogemust omava isikuga, kelle osa või aktsiaid valitseb 

Keskkonnaministeerium.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haldusülesande täitmise üle teostab järelevalvet 
Keskkonnaministeerium.  
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(4) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab lõikes 2 

nimetatud isikul jätkata haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise 

Keskkonnaministeerium. 
 

§ 186. Osoonikihti kahandavate ainete käitlemise nõuded  

Osoonikihti kahandavate ainete käitlemise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 
 

§ 187. Fluoreeritud kasvuhoonegaasi sisaldavate seadmete ja süsteemide käitaja 

 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kohta nimetatud käitaja on selle määruse regulatsiooniga hõlmatud 
seadmete ja süsteemide omanik. Kui seadmete ja süsteemide omanik on andnud üle teisele 
isikule tegeliku kontrolli nende seadmete ja süsteemide tehnilise toimimise üle, siis on käitaja 
nimetatud isik.  
 

§ 188. Pädevusnõuded 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete installeerimise, käitamise, 
lammutamise ja seadmetest tekkinud jäätmete käitlemise ning lekkekontrolliga tegelev isik 

peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti 
kahandavate ainete kohta sätestatud pädevusnõuetele.  
 
(2) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimise, käitamise, 
lammutamise ja seadmetest tekkinud jäätmete käitlemise ning lekkekontrolliga tegelev isik 
peab vastama Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 millega kehtestatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate 
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning 
soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele 
tunnustamisele ja Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008 millega kehtestatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate 
äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise 
tingimused kohta sätestatud pädevusnõuetele.  

(2) (3) Keskkonnaminister võib määrusega kehtestada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 
nimetatud isiku täiendavad pädevusnõuded ja pädevusnõudeid tõendavate dokumentide 

loetelu.  

§ 189. Teatamiskohustus 

(1) Majandustegevusteate peab esitama järgmistel tegevusaladel: 
1) osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete installeerimine ja lammutamine; 
2) osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitamine;  
3) osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavatest seadmetest tekkinud jäätmete käitlemine; 
4) osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete lekkekontrolli tegemine. 
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(2) Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele esitatakse 

teates järgmised andmed: 
1) osoonikihti kahandavate ainete  käitlemisvaldkondade loetelu; 
2) käideldavate osoonikihti kahandavate ainete loetelu; 
3) tööde teostamisel kasutusel olevate seadmete loetelu. 
 

§ 190. Seadme hoolderaamat 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme 

käitaja peab hoolderaamatut.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoolderaamatu vormi ja pidamise korra 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 191. Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete märgistamine 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted ja seadmed peavad olema märgistatud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kohta sätestatud korrale ja eesti keeles. 
 

§ 192. Fluoreeritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava 
seadme lubatud lekke piirväärtus 

Fluoreeritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava seadme lubatud 
lekke piirväärtuse kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 193. Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid paigaldavate, hooldavate ja 
teenindavate ettevõtjate tegevusluba 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid paigaldavate, hooldavate ja 

teenindavate ettevõtjate tegevusluba (edaspidi fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud 

tegevusluba) annab õiguse teha Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 millega kehtestatakse 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja 
tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja 

kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise 

vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 3.4.2008, lk 3-11) artikli 2 lõikes 2 ja Komisjoni 
määruse (EÜ) nr 304/2008 millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 

statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate 
sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 

3.4.2008, lk 12-16) artikli 2 lõikes 2 nimetatud ühte või mitut toimingut. 

(2) Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa annab Keskkonnaamet. 
 

§ 194. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa taotlus 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa taotluses märgitakse: 
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1) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 1 punktides 1-2, 5-6 ja 8  sätestatud 
andmed majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmed; 
2) fluoreeritud kasvuhoonegaaside käitlemisvaldkondade loetelu; 
3) käideldavate fluoreeritud kasvuhoonegaaside loetelu; 
4) planeeritud töömaht; 
5) fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning 
soojuspumpade või tuletõrjesüsteemide paigaldaja, hooldaja ja teenindajana tegeleva isiku 
nimi, isikukood ning erialast väljaõpet tõendava dokumendi andmed. 

(2) Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud 

nõuded ja taotluse vormi, samuti fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa 

muutmise taotluse vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 195. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa andmisest keeldumine  

Keskkonnaamet keeldub fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa andmisest:  
1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud alustel; 
2) kui ettevõtja käsutuses ei ole piisavalt töövahendeid ja -meetodeid, et teha registreerimiseks 
nõutavaid toiminguid; 
3) kui ettevõttes ei tööta piisav arv isikuid, et teha eeldatava töömahu registreerimiseks 
nõutavaid toiminguid. 
 

§ 196. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa sisu 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloas märgitakse lisaks käesoleva 

seaduse § 194 lõikes 1 sätestatule:  

(2) 1) tegevusloa number.  
2) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 punktides 1-5 sätestatud 
andmed; 
3) käesoleva seaduse § 180 lõike 1 punktides 2-5 sätestatud andmed. 

(3) Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa vormid kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 197. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa muutmine 

Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa andja muudab loa tingimusi 
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 32 lõikes 2 sätestatud juhul.  
 

§ 198. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa kehtivuse peatamine  

Keskkonnaamet võib fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa kehtivuse täielikult 
või osaliselt peatada majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud 
alustel.  
 

§ 199. Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
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Fluoreeritud kasvuhoonegaasidega seotud tegevusloa andja tunnistab tegevusloa kehtetuks 
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul.  
 

§ 200. Fluoreeritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise, neid sisaldavate seadmete 
paigaldamise, hooldamise ja teenindamisega tegelevate töötajate kutsetunnistus 

Isikul (edaspidi töötaja) on õigus teha järgmistes määrustes nimetatud toiminguid, kui talle on 
antud kutsetunnistus, mis tõendab tema pädevust nimetatud valdkondades tegutseda: 
1)  Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning 
soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele 
tunnustamisele artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingud;  
2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008 millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate 
sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused artikli 2 lõikes 
1 nimetatud toimingud; 
3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 305/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud 
kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded 
ja vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 3.4.2008, lk 17—20).artiklis 1 nimetatud 
toimingud;  
4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 306/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel 
põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded 
ja vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 280, 23.10.2008, lk 38—38) artiklis 1 
nimetatud toimingud;  
5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 307/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide 
miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 
3.4.2008, lk 25—27) artiklis 1 nimetatud toiminguid. 
 

§ 201. Kutsetunnistuse andmine 

(1) Kutsetunnistuse andmisele kohaldatakse kutseseadust käesolevast seadusest tulenevate 

erisustega. 

(2) Lisaks kutseseaduses sätestatule peab kutset andev organ vastama ka käesoleva seaduse 

§ 200-s nimetatud Komisjoni määrustes sertifitseerimis- ja hindamisasutuse ning 

akrediteerimisasutuse kohta kehtestatud nõuetele. 
 

§ 202. Töötaja täiendusõpe 

(1) Kutsetunnistust omav töötaja on kohustatud läbi tegema perioodilise täiendusõppe 
vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. 
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(2) Lisaks kutseseaduse §-s 22 sätestatud alustele on kutsekomisjonil või kutsenõukogul 

õigus tunnistada käesoleva seaduse alusel antud kutsetunnistus kehtetuks, kui isik ei ole läbi 

teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud täiendusõpet. 
 

§ 203. Vastastikune tunnustamine 

Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide töötajate ja ettevõtete õigust tegutseda käesoleva seaduse 
§ 200 nimetatud Komisjoni määrustega reguleeritud valdkondades tõendab Eestis asjaomases 
liikmesriigis antud sertifikaat koos selle notari või vandetõlgi kinnitatud eestikeelse tõlkega. 
 

§ 204. Aruandlus osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside 
kohta  

(1) Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside majandustegevuses 

käitleja esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 1. maiks aruande eelmisel kalendriaastal 
käideldud osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside koguse kohta.  

(2) Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogustest aruandmise 

korra ning aruande vormid kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 
 
 

6. jagu 
Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine 

 

§ 205. Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamine  

Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine on süsinikdioksiidi voolu juhtimine maa-alustesse 
geoloogilistesse formatsioonidesse, millega kaasneb selle säilitamine kogumahus üle 100 
kilotonni ja mis ei toimu teadusuuringute ja arendustegevuse raames või uute toodete ja 
protsesside katsetamise eesmärgil. 
 

§ 206. Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise korraldamine  

Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohustuste täitmist korraldab 
Keskkonnaministeerium. 
 

§ 207. Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamisega seotud informatsiooni avalikustamine  

Keskkonnaministeerium avalikustab keskkonnaalase teabe, mis seondub süsinikdioksiidi 
geoloogilise säilitamisega, Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 
 

3. osa 
Järelevalve 

 

§ 208. Järelevalve teostamine 
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(1) Käesoleva peatüki alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 

korrakaitseseadust käesolevas peatükis sätestatud erisustega. 

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.  

(3) Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide, ning sõiduki 

viimistlusmaterjalide kohta esitatavate nõuete täitmise osas teostatakse järelevalvet 
järgmiselt:  
1) Keskkonnainspektsioon teostab järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate 
värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide kasutamise kohta esitatavate nõuete 
täitmise osas; 
2) Tarbijakaitseamet teostab järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, 
lakkide ning sõidukite viimistlusmaterjalide märgistuse kohta esitatavate nõuete täitmise osas 
jaemüügis; 
3) Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate 
värvide, lakkide ning sõidukite viimistlusmaterjalide sisseveo kohta esitatavate nõuete 
täitmise osas; 
4) Terviseamet teostab järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, 
lakkide ning sõidukite viimistlusmaterjalide märgistuse kohta esitatavate nõuete täitmise osas 
hulgimüügis.  
 
(4) Terviseamet teostab järgmisi toiminguid: 
1) teostab välisõhus leviva müra järelevalvet; 
2) kogub enda kätte välisõhu strateegilised mürakaardid ja välisõhus leviva müra 
vähendamise tegevuskavad; 
3) kontrollib välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskavade vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides 
sätestatud nõuetele; 
4) kooskõlastab esitatud välisõhu strateegilised mürakaardid ja välisõhus leviva müra 
vähendamise tegevuskavad; 
5) koostab välisõhu strateegilistes mürakaartides ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskavades sisalduvate andmete koondi ja sisestab selle ning välisõhu müra kaardistamise 
tulemused elektroonilisse andmebaasi ja teeb avalikkusele teatavaks koondandmed; 
6) teostab välisvalgustuse järelevalvet 
 

(4) (5) Käesoleva seaduse § 171 ja § 187 nimetatud osoonikihti kahandavate ainete 

käitlemise ja aruandluse kohta esitatavate nõuete täitmise osas teostatakse järelevalvet 
järgmiselt:  
1) Keskkonnainspektsioon teostab järelevalvet osoonikihti kahandavate ainete käitlemise 
osas, kasutades riskipõhist lähenemisviisi, ehk keskendudes eelkõige sellisele tegevusele, kus 
osoonikihti kahandavate ainete ebaseadusliku kaubanduse või heite oht on kõige suurem, ning 
aruannete esitamise osas; 
2) Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja väljaveo 
osas; 
3) Ravimiamet teostab järelevalvet osoonikihti kahandavate ainete baasil toimivate 
dosaatorinhalaatorite osas; 
3) Veeteede Amet teostab järelevalvet keelatud haloonipõhiste tuletõrjesüsteemide 
ebaseadusliku kasutamise osas laevadel. 
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§ 209. Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed 

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduses §-des 27, 28 ja 29 sätestatud erimeetmeid 

korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.  

(2) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud järelevalve teostamiseks 
kohaldada lisaks korrakaitseseaduses §-des 49, 50 ja 51 sätestatud erimeetmeid 

korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.  

(3) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 lõikes 1 sätestatud tingimustel 

valdusesse siseneda ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise 
kõrvaldamiseks. 

(4) Kui Terviseamet on teinud inimeste kaebuste põhjal mürataseme kontrollmõõtmisi, mis 

näitavad normtaseme ületamist, maksab mõõtmiste eest heiteallika valdaja. 

(5) Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 

sätestatut. 

(6) Korrakaitseorganil õigus kasutada müra registreerimiseks mõõtmistulemusi või 

tehnikavahendeid. 
 

§ 210. Vahetu sunni kasutamine 

Korrakaitseseaduse §-des 29, 49 ja 50 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
 

§ 211. Mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine 

(1) Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove.  

(2) Kütuseproove on õigustatud võtma ka Keskkonnaministeeriumi volitatud akrediteeritud 
labor. 
 

§ 212. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
 

§ 213. Lubatud heitkoguse ühikute hüvitis 

(1) Kauplemise süsteemi kohuslane, kes ei tagasta iga aasta 30. aprilliks eelneva aasta 
tõendatud kasvuhoonegaaside heitkogustele vastaval hulgal lubatud heitkoguse ühikuid, 
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peab ülemäärase heitkoguse eest tasuma lubatud heitkoguste ühikute hüvitist 100 EUR iga 

õhku paisatud tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi kohta, mille osas kauplemise süsteemi 

kohuslane ei ole lubatud heitkoguse ühikuid tagastanud. 

(2) Lubatud heitkoguste ühikute hüvitise tasumine ei vabasta kauplemise süsteemi kohuslast 

kohustusest tagastada järgneva kalendriaastaga seotud lubatud heitkoguse ühikute 

tagastamisel nendele ülemäärastele heitkogustele vastav arv heitkoguse ühikuid. 

(3) Lubatud heitkoguste ühikute hüvitise nõuab sisse Keskkonnainspektsioon ning see 

kantakse riigieelarvesse. 
 

4. osa 
Väärteokoosseisud 

 

§ 214. Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise nõuete rikkumine 

(1) Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise nõuete rikkumise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 
isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 215. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
viimistlusmaterjalide, mille lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei vasta 
piirväärtustele, ebaseaduslik turustamine ning kasutamine 

(1) Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite 
viimistlusmaterjalide, mille lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei vasta piirväärtustele, 

turustamine või kasutamine ilma loata või loa nõudeid rikkudes või seire eesmärgil 
turustatud või kasutatud kemikaali kohta kirjaliku teabe edastamata jätmise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot.  

§ 216. Lõhnaaine vähendamise tegevuskava koostamisele ja täitmisele esitatavate nõuete 
rikkumine 

(1) Lõhnaaine vähendamise tegevuskava koostamisele ja täitmisele esitatavate nõuete 
rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –  karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 217. Paikse heiteallika heite piirväärtuste ületamine 



 71

(1) Paikse heiteallika heite piirväärtuste ületamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 218. Välisõhu saasteloa nõuete rikkumine 

(1) Saasteainete ilma välisõhu saateloata paiksest heiteallikast välisõhku väljutamise eest, 

kui luba on nõutav või loa nõudeid rikkudes, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot. 
 

§ 219. Liikuva heiteallika kohta kehtestatud nõuete rikkumine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud nõuetele mittevastava liikuva heiteallika tootmise, Eesti 

Vabariiki sisseveo, töötava mootoriga masinate Eesti Vabariigist läbiveo või kasutamise eest 
– karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
13000 eurot. 
 

§ 220. Bensiini veo ning terminaalides ja tanklates hoidmise nõuete rikkumine 

(1) Bensiini veo ning terminalides ja tanklates hoidmise nõuete rikkumise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 221. Töötamine saasteainete püüdeseadmeta või rikkis püüdeseadmega 

(1) Töötamise eest saasteainete püüdeseadmeta või rikkis püüdeseadmega, kui 

keskkonnaluba nõuab saasteainete püüdmist või see on kavandatud ehitusprojektis – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot. 
 

§ 222. Paikse heiteallika valdaja kohustuste rikkumine 

(1) Paikse heiteallika valdaja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 
trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13000 eurot 
 

§ 223. Suure põletusseadme püüdeseadme avariist teavitamata jätmine 

(1) Saasteainete püüdeseadme töörežiimivälisest või avariiolukorrast õigeaegselt 

teavitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 224. Suure põletusseadme ilma püüdeseadmeta käitamine 

(1) Suure põletusseadme ilma püüdeseadmeta käitamise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot. 

§ 225. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud toodete ja ainete sisse- ja väljaveo 
piirangute rikkumine 

(1) Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud toodete või ainete sisse- või väljaveo eest, 

samuti selliste toodete või ainete sisse- või väljaveole kehtestatud piirangute rikkumise eest 
– karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  
 

§ 226. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud toodete ja ainete tootmine, turustamine 
ja ebaseaduslik kasutamine 

(1) Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud toodete või ainete tootmise, turustamise või 

ebaseadusliku kasutamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  

(3) Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme 
hoolderaamatu pidamise nõuete rikkumise eest –  karistatakse rahatrahviga kuni 100 

trahviühikut.  

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –  karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  
 

§ 227. Uute osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike (HCFC-de) turustamine ja 
kasutamine 
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(1) Uute osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike (HCFC-de) turustamise ja kasutamise 

eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 
 

§ 228. Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava seadme või süsteemi paigaldamine 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava seadme või süsteemi paigaldamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
  

§ 229. Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete installeerimine, käitamine, 
lammutamine ja seadmetest tekkinud jäätmete käitlemine ning lekkekontrolliga 
tegelemine majandustegevusteadet esitamata 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete installeerimise, käitamise, 
lammutamise ja seadmetest tekkinud jäätmete käitlemise ning lekkekontrolliga tegelemise 
majandustegevusteadet esitamata – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
3200 eurot. 
 

§ 230. Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete turule viimise 
piirangute rikkumine 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate keelatud toodete ja seadmeteturule viimise 
eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

3200 eurot . 
 

§ 231. Kohustusliku lekkekontrolli teostamise nõuete rikkumine ning lekke 
kõrvaldamata jätmine 

(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme kohustusliku lekkekontrolli nõuete 

rikkumise eest  või lekke viivitamata kõrvaldamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
 

§ 232. Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete ehitaja, hooldaja, parandaja, 
lekkekontrolli teostaja ja ainete koguja ei tohi olla sertifitseerimata töötaja või ettevõte 
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(1) Fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete ehitamise, hooldamise, 

parandamise, lekkekontrolli teostamise ja ainete kogumise eest, kui seda teeb 

sertifitseerimata töötaja, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui seda teeb juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20000 eurot. 
 

§ 233. Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogumise 
nõude täimata jätmine 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete 
hooldamisel või enne lõppkäitlemist süsteemis sisalduva aine viivitamata kokku kogumise 

asemel selle atmosfääri paiskamise eest ning mahutites sisalduvate mis tahes jääkgaaside 

nõuetekohase kokkukogumise nõude eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
 

§ 234. Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
seadmete, toodete ja balloonide märgistamise nõuete rikkumine 

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete, 
toodete ja balloonide märgistamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

3200 eurot. 
 

§ 235. Aruandluse nõuete rikkumine 

(1) Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside käitlemise aruandluse 

või neid aineid sisaldava seadme aruandluse nõuete eiramise ja ebaõigete andmete 

esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
1300 eurot.  
 

§ 236. Välisõhu müra kaardistamise, välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava nõuete rikkumine 

(1) Välisõhu müra kaardistamise, välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra 

vähendamise tegevuskava nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 

trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –  karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
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§ 237. Menetlus 

(1) Käesoleva seaduse §-des 214 - 236 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse 

karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des 214 ja 216 - 235 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja 
on Keskkonnainspektsioon. 

(3) Käesoleva seaduse § 215  sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on:  
1) Keskkonnainspektsioon – lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 
sõidukite taasviimistlusmaterjalide kasutamisele esitatavate nõuete rikkumise osas; 
2) Tarbijakaitseamet – lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 
sõidukite taasviimistlusmaterjalide jaemüüginõuete rikkumise osas; 
3) Maksu- ja Tolliamet – lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning 
sõidukite taasviimistlusmaterjalide sisseveole esitatavate nõuete rikkumise osas; 
4) Terviseamet – hulgimüügis olevatele lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavatele 
värvidele, lakkidele ning sõidukite taasviimistlusmaterjalidele esitatavate nõuete rikkumise 
osas. 

(4) Käesoleva seaduse § 236 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Terviseamet. 

 

 

 
2. peatükk 

 
VESI 

 
1. jagu. 

Reguleerimisala ja mõisted 
 

 
 

 

§ 238. Reguleerimisala 

Käesolevas peatükis sätestatakse: 
1) vee kasutamise ja kaitse kavandamise ja korraldamise alused; 
2) vee kaitse nõuded; 
3) isikute õigused, kohustused ja vastutus vee kasutamisel; 
4) riiklik järelevalve vee kasutamise ja kaitse nõuete üle; 
5) vastutus käesolevas peatükis sätestatud nõuete rikkumise eest. 
 

§ 239. Veekogu  
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Veekogu on püsiv või ajutine voolava või seisva veega täidetud süvend. 

§ 240. Pinnavesi 

Pinnavesi on maismaavesi, välja arvatud põhjavesi, ning siirdevesi, rannikuvesi ja keemilise 
seisundi hindamisel ka territoriaalvesi.  
 

§ 241. Maismaavesi  

Maismaavesi on kogu maapinnal seisev või voolav vesi ning kogu põhjavesi maismaa pool 
lähtejoont, millest mõõdetakse territoriaalvee laiust.  
 

§ 242. Põhjavesi  

Põhjavesi on kogu vesi, mis asub maapinna all küllastusvööndis ja on otseses kokkupuutes 
pinnase või aluspõhjaga.  
 

§ 243. Siirdevesi 

Siirdevesi on jõesuulähedane pinnaveekogum, mille vesi on mere läheduse tõttu osalt soolane, 
kuid mida mageveevool tunduvalt mõjutab.  
 

§ 244. Rannikuvesi  

Rannikuvesi on rannikulähedane merevesi maismaa pool joont, mille iga punkt on ühe 
meremiili kaugusel mere pool lähimast punktist lähtejoonel, millest mõõdetakse 
territoriaalvee laiust ja mis ulatub siirdevee olemasolul siirdevee välispiirini.  
 

§ 245. Tehisveekogu  

Tehisveekogu on inimtegevuse tulemusena tekkinud veekogu.  
 

§ 246. Pinnaveekogum  

Pinnaveekogum on selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest, nagu järv, veehoidla, jõgi, oja või 
kanal, järve, veehoidla, jõe-, oja- või kanaliosa, siirdevesi või rannikuvee osa.  
 

§ 247. Põhjaveekogum 

Põhjaveekogum on põhjaveekihis eristatav veemass.  
 

§ 248. Tehisveekogum 

Tehisveekogum on pinnaveekogum, mis on määratud tehisveekogumiks käesolevas seaduses 
sätestatud korra kohaselt.  
 

§ 249. Tugevasti muudetud veekogum  
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Tugevasti muudetud veekogum on pinnaveekogum, mis on tunnistatud tugevasti muudetud 
veekogumiks käesolevas seaduses sätestatud korra kohaselt.  
 

§ 250. Põhjaveekiht  

Põhjaveekiht on üks või mitu maa-alust kivimikihti või muud geoloogilist kihti, mis on 
piisavalt poorsed ja läbilaskvad, et põhjavesi saaks seal voolata, või millest saab 
märkimisväärses  koguses vett võtta. 
 

§ 251. Heitvesi  

Heitvesi on kasutusel olnud vesi, mis juhitakse keskkonda. 
 

§ 252. Reovesi 

 
Reovesi on olmes, tööstuses või tootmises tekkinud vesi, mida tuleb enne keskkonda juhtimist 
koguda ja puhastada. 

§ 253. Saastus  

Saastus käesoleva peatüki tähenduses on lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 7 
lõikes 5 sätestatule oluline ebasoodne muutus vee-elustikus või sellega seotud 
maismaaelustikus. 
 

§ 254. Saasteaine  

 
Saasteaine käesoleva peatüki tähenduses on mis tahes aine, mis võib põhjustada saastust või 
mille esinemisel vees võib kaasneda ebasoodne mõju keskkonnale, sealhulgas inimese 
tervisele, heaolule või varale.  

§ 255. Ohtlik aine  

 
Ohtlik aine käesoleva peatüki tähenduses on saasteaine või saasteainerühm, mille mürgisuse, 
püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu kaasneb keskkonnaoht või keskkonnarisk.  

§ 256. Oluline keskkonnahäiring  

(1) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud juhtudele võib olulise 

keskkonnahäiringu esinemist käesoleva peatüki tähenduses eeldada järgmiste tegevuste 

korral: 
1) Üleujutuse või veekogu vooluhulga märkimisväärse suurenemise põhjustamine, välja 

arvatud keskkonnaloa alusel; 
2) pinnase, sealhulgas kalda olulise erosiooni, maalihke või maa sihipärast kasutamist 

takistava liigniiskuse põhjustamine; 
3) väetamine ja taimekaitsevahendi kasutamine kalda või ranna veekaitsevööndis; 
4) ohtlike ainete juhtimine keskkonda, välja arvatud keskkonnaloa alusel; 
5) saasteainete juhtimine otse põhjavette, välja arvatud keskkonnaloa alusel. 
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(2) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud juhtudele on oluline 

keskkonnahäiring käesoleva peatüki tähenduses: 
1) veekogu vooluhulga, veetaseme või vee mahu oluline ja püsiv vähenemine; 
2) põhjavee taseme või surve oluline ja püsiv vähenemine; 
3) allika vooluhulga oluline ja püsiv vähenemine; 
4) oluline ebasoodne muutus vee-elustikus või sellega seotud maismaaelustikus; 
5) veekogumi seisundi selline halvenemine, mis võib kaasa tuua veekogumi seisundiklassi 

muutuse; 
6) käesoleva seaduse § 322 lõikes 1 sätestatud põhjavee saasteainesisalduse vähendamise 

künnise ületamine. 
 

 

 

2. jagu. 
Vee kasutamise ja kaitse üldised nõuded 

 
1. jaotis. 

Vee kasutamise ja kaitse põhikohustused 
 

§ 257. Vee saastamise ja liigvähendamise vältimine  

(1) Vee liigvähendamine, heitvee külmunud pinnasele juhtimine ja jääkatte saastamine on 

keelatud.  

(2) Vee liigvähendamine käesoleva peatüki tähenduses on tegevus, mille tagajärjel veekogu 

vooluhulk, veetase või vee maht püsivalt ja oluliselt kahaneb, põhjavee voolusuuna muutus, 
mis põhjustab või võib põhjustada soolase vee või muu vee sissevoolu põhjaveekihti või 

põhjavee kvaliteedi halvenemise, põhjavee tase või surve püsivalt alaneb või allika vooluhulk 
väheneb. 

(3) Veekogu või põhjavee saastamine on lubatud üksnes käesolevas seaduses sätestatud 

juhtudel, kui sellega ei põhjustata olulist keskkonnahäiringut. 
 

§ 258.  Maalihke, pinnase olulise erosiooni ja maa liigniiskuse vältimine  

Maalihke ja pinnase olulise erosiooni ning maa sihipärast kasutamist takistava liigniiskuse 

põhjustamine on keelatud. 
 
 

2. jaotis. 
Kalda või ranna veekaitsevöönd ja tegevuse piiramine veekaitsevööndis 

 

§ 259. Kalda või ranna veekaitsevöönd 

(1) Veekogu kalda või ranna erosiooni ja veele olulise ebasoodsa mõju vältimiseks on 

veekogu kaldal või rannal veekaitsevöönd.  
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(2) Veekaitsevööndi ulatus on: 
1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 meetrit tavalisest 

veepiirist; 
2) teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, tehisveekogudel, peakraavidel ja kanalitel ning 

maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 meetrit tavalisest veepiirist; 
3) maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2  - 1 meeter eesvoolu servast. 

(3) Tavaline veepiir on käesoleva seaduse tähenduses Eesti Põhikaardil märgitud veekogu 

piir. 

(4) Veekaitsevööndit ei ole järgmistel veekogudel või veekogu kalda- või rannaaladel: 
1) sadamaalal, kalda- või rannakindlustuse ja veeliiklusrajatise alal; 
2) supelrannas ja supluskohas; 
3) väljavooluta maismaa seisuveekogul, mille pindala on alla ühe hektari; 
4) oluveekogul, mille valgala pindala on alla 10 km2, välja arvatud juhul, kui see 
vooluveekogu on erilist kaitset vajav ala käesoleva seaduse § § 275 lg 1 p 4 tähenduses; 
5) reovee ning sademevee kogumis- ja puhastamissüsteemi koosseisu kuuluval tehisveekogul; 
vesiviljelusehitise koosseisu kuuluval tehisveekogul; 
6) maaparanduse eesmärgil rajatud tehisveekogul; 
7) kaevandamise tulemusel tekkinud veekogul kuni kaevandamisega rikutud maa 
korrastamiskohustuse täidetuks tunnistamiseni vastavalt maapõueseaduse §-le 50; 
8) muu tehnoloogilise protsessi osana rajatud või tehnoloogilise protsessi tulemusena 
tekkinud tehisveekogul. 
 

§ 260. Tegevuse piiramine veekaitsevööndis  

(1) Veekaitsevööndis on keelatud kõik tegevused, välja arvatud: 
1) inimeste liikumine mootorsõidukita; 
2) vee võtmine; 
3) maaparandussüsteemil hoiutöö tegemine ;  
4) taimekaitsevahendi kasutamine ohtlike taimekahjustajate korral; 
5) tööd veekogu kalda või ranna korrashoiuks ja veekogu puhastamiseks; 
6) rohttaimede niitmine; 
7) loomade karjatamine käesoleva seaduse § 827.1.1.1.§ 875 lõike 1 tähenduses; 
8) pääste- ja demineerimistööd. 
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevusteks on vajalik 
Keskkonnaameti nõusolek. Keskkonnamet keeldub nõusoleku andmisest, kui sellel tegevusel 
võib olla oluline ebasoodne mõju veele. 
 
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-5 ja 8 nimetatud juhtudel on põhjendatud 
vajaduse korral veekaitsevööndis lubatud liikuda ka mootorsõidukiga.  
 

§ 261. Rangeima piirangu kohaldamine 

 
Kui vee kaitseks on kehtestatud kaks või enam tegevuspiirangut, siis kohaldatakse neist 
rangeimat. 
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3. jagu. 
Vee kasutamise ja kaitse kavandamine ja korraldamine 

 
1. jaotis. 
Üldsätted 

 

§ 262. Vee kasutamise ja kaitse valgalapõhine kavandamine ja korraldamine  

(1) Pinna- ja põhjavee kasutamist ja kaitset kavandatakse ning korraldatakse valgalapõhiselt 

vesikondade kaupa, arvestades veekogude valgalade hüdroloogilisi piire. 

(2) Valgala käesoleva peatüki tähenduses on maa-ala, millelt äravoolav pinnavesi voolab 

ojade,  jõgede, maaparandussüsteemide eesvoolude või järvede kaudu ühes jõesuudmes 
merre.  

(3) Vesikond käesoleva peatüki tähenduses on maa- ja mereala, mis koosneb ühest või 

mitmest kõrvuti asetsevast valgalast koos põhjavee ja rannikuveega ning mis on vee 

kasutamise ja kaitse korraldamise põhiüksus.  
 

§ 263. Vesikonnad ja alamvesikonnad  

(1) Eesti territoorium jaguneb järgmisteks vesikondadeks: 
1) Lääne-Eesti vesikond; 
2) Ida-Eesti vesikond; 
3) Koiva vesikond. 

(2) Lääne-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks: 
1) Harju alamvesikond; 
2) Läänesaarte alamvesikond; 
3) Matsalu alamvesikond; 
4) Pärnu alamvesikond. 

(3) Ida-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks: 
1) Viru alamvesikond; 
2) Peipsi alamvesikond; 
3) Võrtsjärve alamvesikond. 

(4) Lääne-Eesti vesikonnas ja Ida-Eesti vesikonnas paikneb Pandivere põhjavee 

alamvesikond. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vesikondade ja lõigetes 3–5 nimetatud 

alamvesikondade piirid avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 
 

§ 264. Kombineerimise põhimõte punkt- ja hajukoormuse piiramisel 

(1) Haldusorgan võtab arvesse saasteainete heidete piiramisel kombineerimise põhimõtet, 
mille kohaselt saasteainete pinnavette juhtimist välditakse või piiratakse selle tekkekohas, 
rakendades selleks parimat võimalikku tehnikat ja parimat keskkonnatava, kehtestades heite 
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piirväärtusi ning käesoleva seaduse §-s § 290 sätestatud muid meetmeid, sealhulgas 

rangemaid heite piirväärtusi, kui see on vajalik vee kaitse eesmärkide saavutamiseks.  

(2) Kombineerimise põhimõtet võetakse arvesse nii punktkoormuse kui ka hajukoormuse 

piiramisel.  
 

§ 265. Veeteenuste kulude katmise põhimõte  

(1) Haldusorgan võtab veeteenuse hinna kujundamisel ning veekasutuse kavandamisel 

arvesse seda, et veeteenuse tarbijad ning muud veekasutajad, eelkõige tööstus, 

kodumajapidamised ja põllumajandus katavad veeteenuse osutamisega seotud kulud 

ulatuses, mis suunaks vett säästlikult kasutama, lähtudes käesoleva seaduse §-s § 287 
nimetatud veekasutuse majandusanalüüsi tulemustest, kulude katmisega seotud sotsiaalsest 

mõjust, mõjust keskkonnale ja majandusele ning asjaomase piirkonna geograafilistest ja 

ilmastikust tingitud iseärasustest.  

(2) Veekasutus käesoleva jao tähenduses hõlmab veeteenuseid ja käesoleva seaduse §-s § 
399 sätestatud tegevusi, mis avaldavad vee seisundile olulist mõju.  

(3) Veeteenused käesoleva jaotise tähenduses on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele 
ning isikutele osutatavad järgmised teenused:  
1) pinna- või põhjavee võtmine, töötlemine ja jaotamine; 
2) vooluveekogu paisutamine või veetaseme langetamine; 
3) reovee kogumine reoveepuhastisse ja selle puhastamine; 
4) heitvee keskkonda juhtimine; 
5) veekogu sängi korrashoid ja sellel paiknevate rajatiste rekonstrueerimine.  
 
 
 

§ 266. Koostöö piiriülestes vesikondades  

(1) Vesikond, mis koosneb riigipiiri ületavast valgalast või riigipiiri ületavatest valgaladest, 

määratakse välislepingus piiriüleseks vesikonnaks.  

(2) Vee kaitset piiriülestes vesikondades korraldatakse vastavalt Eesti Vabariigi 

välislepingutele.  

(3) Piiriülese vesikonnaga seotud teabe vahetamisel ning dokumentide kooskõlastamisel 

käesolevas seaduses sätestatud juhtudel edastab asjaomase teabe ja dokumendid välisriigi 
pädevale asutusele Keskkonnaministeerium. 

(4) Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvate piiriüleste vesikondade 

puhul tehakse koostööd vastavalt käesolevale seadusele ja välislepingule ning kooskõlas 

piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooniga, et saavutada 
vee kaitse eesmärgid piiriülese vesikonna Eestis paiknevas osas. 
 
 



 82

 

2. jaotis. 
Avalikud veekogud ja avalikult kasutatavad veekogud 

 

§ 267. Avalikud veekogud 

(1) Avalikud veekogud on: 
1) sisemeri; 
2) territoriaalmeri; 
3) muude piiriveekogude Eestis paiknevad osad; 
4) Võrtsjärv; 
5) Mullutu laht; 
6) Suurlaht; 
7) Emajõgi; 
8) Nasva jõgi; 
9) Väike-Emajõgi Võrtsjärvest Jõgeveste sillani; 
10) Kasari jõgi suudmest kuni Vigala jõe suudmeni.  

 

(2) Piiriveekogu käesoleva seaduse tähenduses on veekogu, mida mööda kulgeb riigipiir. 

(3) Avalikud veekogud kuuluvad riigile. Avalikud veekogud ei ole tsiviilkäibes. 
 

§ 268. Veekogud, mille avalikku kasutamist võib piirata või mis ei ole avalikult 
kasutatavad  

(1) Veekogu avalikku kasutamist võib piirata: 
1) eraõiguslik isik talle kuuluva kinnisasja piires asuval väljavooluta seisuveekogul; 
2) eraõiguslik isik talle kuuluval kinnisasjal asuval väljavooluta seisuveekogul, mis asub 
mitme kinnisasja piires ja mille pindala on alla viie hektari. 

(2) Veekogu avalikku kasutamist võib piirata: 
1) Kaitseministeerium või tema volitatud kaitseväe või Kaitseliidu struktuuriüksus 
seisuveekogul või selle osal, mis asub kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljal, ning 
vooluveekogul või selle osal, mis asub kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljal, kaitseväe ja 
Kaitseliidu üksuste taktikaliste harjutuste, õppuste, laskmiste ja lõhketööde ning relvade, 
lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetamise ajaks vastavalt rahuaja riigikaitse 
seadusele; 
2) kohalik omavalitsus inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks vastavalt rahvatervise 
seadusele. 

(3) Avalikult kasutatav ei ole veekogu või selle osa, mida kasutatakse vee võtmiseks joogivee 
tootmise eesmärgil.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud veekogude nimekiri, asukoht ja piirid 

avalikustatakse Keskkonnateabe Keskuse veebilehel. 
 

§ 269. Veekogu avalikust kasutusest väljaarvamine  
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Avalikult kasutatavate veekogude hulgast võib Vabariigi Valitsus üldkorraldusega kinnisasja 
omaniku põhjendatud taotlusel ja kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ühe kinnisasja 
piires asuva eraõiguslikule isikule kuuluva väljavooluga seisuveekogu välja arvata. 
 

 

 
3. jaotis. 

Vee kaitse eesmärgid ja erandid nende saavutamisel 
 

1. alljaotis. 
Vee kaitse eesmärgid 

 

§ 270. Vee kaitse üldised eesmärgid 

Vee kaitse üldised eesmärgid on: 
1) vältida veeökosüsteemide ning nendest sõltuvate maismaaökosüsteemide seisundi 
halvenemist ning parandada nende seisundit;  
2) soodustada vee säästvat kasutamist, tagades pinna- ja põhjavee varude pikaajalise kaitse 
ning piisava veevarustuse; 
3) soodustada punktides 1 ja 2 sätestatu kaudu mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist. 

§ 271. Pinnavee kaitse eesmärgid  

(1) Pinnaveekogumites, sealhulgas tehisveekogumites ja tugevasti muudetud veekogumites 
tuleb säilitada või saavutada hea seisund. 

(2) Pinnaveekogumi seisund on hea, kui selle ökoloogiline ja keemiline seisund on vähemalt 
hea vastavalt käesoleva seaduse § 308 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele.  

(3) Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi seisund on hea, kui selle ökoloogiline 
potentsiaal ja keemiline seisund on vähemalt hea vastavalt käesoleva seaduse § 308 lõike 3 

alusel kehtestatud määrusele. 

(4) Pinnavesi, mis ei kuulu ühegi pinnaveekogumi koosseisu, sealhulgas territoriaalvesi, peab 

vastama käesolevas seaduses sätestatud või selle alusel kehtestatud keskkonnakvaliteedi 

piirväärtustele ja muudele näitajatele või vastava pinnavee kohta kehtestatud nõuetele. 

(5) Vabariigi Valitsus tagab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatud eesmärkide 

saavutamise 2015. aasta 22. detsembriks.  

§ 272. Pinnavee kaitse eesmärkide saavutamise tagamine  

(1) Pinnaveekogumite ökoloogilise ja keemilise seisundi halvenemist tuleb vältida.  

(2) Tehisveekogumite ja tugevasti muudetud veekogumite ökoloogilise potentsiaali ja 

keemilise seisundi halvenemist tuleb vältida.  

§ 273. Põhjavee kaitse eesmärgid  
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(1) Põhjaveekogumites tuleb säilitada või saavutada hea seisund. 

(2) Põhjaveekogumi seisund on hea, kui selle keemiline ja koguseline seisund on vähemalt 

hea vastavalt käesoleva seaduse § 314 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele. 

(3) Põhjavesi, mis ei kuulu ühegi põhjaveekogumi koosseisu, peab vastama käesolevas 

seaduses sätestatud või selle alusel kehtestatud keskkonnakvaliteedi piirväärtustele ja 

muudele näitajatele või vastava põhjavee kohta kehtestatud nõuetele. 

(4) Vabariigi Valitsus tagab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamise 2015. aasta 22. detsembriks.  
 

§ 274. Põhjavee kaitse eesmärkide saavutamise tagamine  

(1) Põhjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi halvenemist tuleb vältida.  

(2) Põhjaveekogumis tuleb vähendada saasteainete sisaldust ja vältida saasteainete 

sisalduse kasvu. 

(3) Põhjavee kasutamise ja kaitse kavandamisel tuleb arvestada põhjavee loodusliku 
ressursiga, tagada põhjavee võtmise ja taastumise tasakaal ning vältida põhjavee 
liigvähendamist. Põhjavee looduslik ressurss on põhjaveekogumi keskmine pikaajaline 
aastane toitumismäär, millest on lahutatud veekogude ja põhjaveekogumist sõltuvate 
ökosüsteemide säilimiseks vajalik pikaajaline aastane vooluhulk. 

(4) Pikaajaliseks aasta keskmiseks põhjavee väljavooluks on põhjavee selline väljavool, mis 
on vajalik pinnaveekogumi hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks, pinnaveekogumi 

ökoloogilise seisundi olulise halvenemise vältimiseks või põhjaveest sõltuvas 
maismaaökosüsteemis olulise ebasoodsa muutuse vältimiseks.  

§ 275. Erilist kaitset vajav ala ja sellel kvaliteedi- ja keskkonnanõuete täitmise tagamine  

(1) Erilist kaitset vajav ala käesoleva seadustiku tähenduses on ala, kus kehtivad §-des § 271 

ja § 273 ja § 275 sätestatud eesmärkidest rangemad kvaliteedinõuded või kus piiratakse 

tegevust vastavalt käesolevale jaotisele ning käesoleva peatüki 4. jaole.  

(2) Erilist kaitset vajavaks alaks käesoleva peatüki tähenduses on: 
1) nitraaditundlik ala; 
2) majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks määratud ala; 
3) pinnaveekogum ja põhjaveehaare, mida kasutatakse joogivee võtmiseks ja mille 

projektikohane tootlikkus ööpäevas on rohkem kui 10 kuupmeetrit või mis teenindab 
enam kui 50 inimest, ja selle veehaarde sanitaarkaitseala, ning pinnaveekogum, mida 
kavatsetakse kasutada joogivee võtmiseks, ning põhjaveehaare, mida hakatakse kasutama 
sellel eesmärgil, ja selle veehaarde sanitaarkaitseala (edaspidi joogiveevõtuala); 

4) elupaiga või liigi kaitseks käesoleva seaduse looduskaitse peatüki alusel määratud ala, kus 
vee seisundi säilitamine või parandamine on selle elupaiga või liigi kaitseks oluline. 

§ 276. Nitraaditundlik ala  
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(1) Nitraaditundlik ala on ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib 

põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 mg/l, või kus 

põllumajandustegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu. 

(2) Nitraaditundliku ala määrab ja nitraaditundliku ala piires kaitset vajavate allikate ja 

karstilehtrite nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

§ 277. Majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks määratud alad  

Alad majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks määrab ja vee 
kvaliteedinõuded nendel aladel  kehtestab vajaduse korral keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 278. Joogiveevõtuala  

(1) Joogiveevõtualade nimekiri avalikustatakse keskkonnaregistri kaudu.  

(2) Joogiveevõtualal tuleb vältida pinna- ja põhjavee kvaliteedi halvenemist ulatuses, mis 

toob joogivee tootmisel kaasa veetöötluse kulude olulise suurenemise. 
 

§ 279. Rangeima vee kaitse eesmärgi kohaldamine  

 
Kui veekogumi suhtes kehtib samal ajal rohkem kui üks vee kaitse eesmärk, kohaldatakse 
neist kõige rangemat. 
 

2. alljaotis. 
Erandid vee kaitse eesmärkide saavutamisel 

 

§ 280. Vee kaitse eesmärkide saavutamise suhtes erandite kohaldamine  

(1) Veekogumi hea seisundi saavutamise suhtes võib kohaldada erandeid käesoleva seaduse 
§-de § 281-§ 284 alusel. Erandite kohaldamise põhjendused veekogumite kaupa esitatakse 

veemajanduskavas. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 osutatud erandite kohaldamisel tuleb tagada, et: 
1) see ei takista hea seisundi saavutamist vesikonna muudes veekogumites; 
2) nende veekogumite suhtes rakendatakse kõiki muid käesolevas seaduses sätestatud või 
selle alusel kehtestatud kvaliteedi- ja keskkonnanõudeid;  
3) neid veekogumeid kaitstakse vähemalt sellel tasemel, mis on sätestatud muudes 
riigisisestes ja Euroopa Liidu õigusaktides. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erandite kohaldamine vaadatakse üle 

veemajanduskava ajakohastamisel vähemalt üks kord kuue aasta jooksul, kui ei ole 
sätestatud teisiti. 
 

(4) Juhul, kui tekib vajadus üle vaadata veekogumis hea seisundi saavutamise suhtes erandi 
kohaldamine enne veemajanduskava ajakohastamist, siis esitab keskkonnaminister selle 
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kohta põhjendatud ettepaneku Vabariigi Valitsusele kehtestamiseks. Vabariigi Valitsuse 

vastava otsuse eelnõu menetlemisele ja erandi kehtestamisele kohaldatakse 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse X peatükis sätestatud avatud menetlust. 
 

 

§ 281. Vee kaitse eesmärgi saavutamise tähtaja pikendamine   

(1) Käesolevas seaduses sätestatud vee kaitse eesmärgi saavutamise tähtaega võib 

pikendada ning kavandada selle eesmärgi saavutamine järkjärguliselt, kui on tagatud, et 
veekogumi seisund ei halvene, ning kui veekogumi osas ei ole eesmärki võimalik saavutada 

ühel või mitmel järgmistest põhjustest: 
1) meetmete rakendamine on tehniliselt teostatav üksnes järkjärguliselt, kuid see ületab 
eesmärgi saavutamise tähtaja; 
2) meetmete rakendamine tähtaja jooksul on ebaproportsionaalselt suurte kuludega; 
3) eesmärgi saavutamine tähtaja jooksul ei ole võimalik looduslike tingimuste tõttu. 

(2) Vee kaitse eesmärgi saavutamise tähtaega võib veemajanduskava ajakohastamisel uuesti 
pikendada, kuid mitte enam kui ajakohastatava veemajanduskava selle ajavahemiku lõpuni, 

milleks veemajanduskava on koostatud (veemajanduskava periood), välja arvatud juhul, kui 
veekogumis ei ole võimalik eesmärki selleks ajaks saavutada looduslike tingimuste tõttu. 

(3) Vee kaitse eesmärgi saavutamise tähtaja pikendamine ja selle põhjendus, eesmärgi 
järkjärguliseks saavutamiseks rakendatavad meetmed, meetmete rakendamise ajakava ja 

nende meetmete rakendamise olulise viivituse põhjendus esitatakse veemajanduskavas.  
 

§ 282. Leebema vee kaitse eesmärgi seadmine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud vee kaitse eesmärgist leebemat eesmärki võib 
veekogumi suhtes seada üksnes juhul, kui veekogumi seisund on looduslike tingimuste või 

käesoleva seaduse § § 287 kohaselt kindlakstehtud inimtegevuse mõju tõttu niivõrd halb, et 

eesmärgi saavutamine on võimatuvõi ebaproportsionaalselt suurte kuludega ning kui: 
1) inimtegevusest saadavaid keskkonnaalaseid või sotsiaal-majanduslikke hüvesid ei ole 

võimalik saada muul keskkonda säästvamal ja kulutõhusal viisil; 
2) on tagatud pinnaveekogumi parima võimaliku ökoloogilise ja keemilise seisundi 

saavutamine, võttes arvesse inimtegevuse mõju, mida ei ole võimalik mõistlikult vältida; 
3) muutus põhjaveekogumi heas seisundis on võimalikult väike, võttes arvesse inimtegevuse 

mõju, mida ei ole võimalik mõistlikult vältida;  
4) on tagatud, et veekogumi seisund ei halvene. 

(2) Vee kaitse leebemad eesmärgid ja nende põhjendused esitatakse veemajanduskavas ning 

vaadatakse uuesti läbi veemajanduskava ajakohastamisel.  
 

§ 283. Veekogumi seisundi ajutine halvenemine  
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(1) Veekogumi seisundi ajutist halvenemist, mis on tingitud erandlikest või ettenägematutest 

asjaoludest, nagu looduslikud tingimused, vääramatu jõud või õnnetusjuhtum, ei arvestata 

vee kaitse eesmärgi saavutamisel, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 
1) tarvitusele on võetud meetmed, et vältida veekogumi seisundi edasist halvenemist ning 
vaatamata erandlikele või ettenägematutele asjaoludele jätkatakse veekogumi osas selle kaitse 
eesmärgi saavutamist; 
2) veemajanduskavas on märgitud olukorra erandlikuks või ettenägematuks tunnistamise 
tingimused ja seejuures kohaldatavad kvaliteedinäitajad; 
3) veemajanduskava meetmeprogrammis on märgitud erandlike ja ettenägematute asjaolude 
korral rakendatavad meetmed, mis ei takista veekogumi seisundi taastumist pärast nende 
asjaolude möödumist. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude mõju vaadatakse uuesti läbi igal aastal 

ning kavandatakse ja rakendatakse meetmeid, võttes arvesse käesoleva seaduse § § 281 
lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tingimusi, nende asjaolude ilmnemisele eelnenud 

veekogumi seisundi taastamiseks nii kiiresti kui võimalik. 

(3) Veemajanduskava ajakohastamisel esitatakse veemajanduskavas kokkuvõte käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest ning seni rakendatud ja kavandatud meetmete 

mõjust. 
 

§ 284. Vee kaitse eesmärgi saavutamata jäämine muudatuste tõttu põhjaveekogumi 
veetasemes või pinnaveekogumi hüdromorfoloogilistes omadustes või arendustegevuse 
tõttu  

(1) Kui veekogumi head seisundit või head ökoloogilist potentsiaali ei saavutata või kui 
veekogumi seisundi halvenemist ei suudeta vältida põhjaveekogumi veetaseme muutumise 

või pinnaveekogumi hüdromorfoloogiliste omaduste muutuste tõttu või kui suutmatus 
vältida pinnaveekogumi seisundi muutumist väga heast seisundist heasse on tingitud 

arendustegevusest, siis ei arvestata seda vee kaitse eesmärgi saavutamisel juhul, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused: 
1) veekogumi seisundile avalduva ebasoodsa mõju leevendamiseks on võetud tarvitusele 

kõik kohased meetmed; 
2) nimetatud muutuste põhjused on kirjeldatud veemajanduskavas ning vee kaitse eesmärk 

vaadatakse uuesti läbi iga kuue aasta järel; 
3) nimetatud muutuste põhjused on ülekaalukad avaliku huvi seisukohast või nendest 

muutustest inimese tervisele, ohutuse tagamisele või säästvaks arenguks tulenevad hüved 
kaaluvad üles vee kaitse eesmärgi saavutamisega kaasnevad keskkonnaalased üldised 
hüved;  

4) muutustest tulenevat hüve ei ole tehnilise teostatavuse või ebaproportsionaalselt suurte 
kulude tõttu võimalik saavutada muul keskkonda säästvamal viisil. 

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamine ei ole 

veemajanduskavas määratud, siis esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 

nimetatud teave veemajanduskavas selle järgmisel ajakohastamisel. Sellisel juhul tagatakse 

üldsuse kaasamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muudatustega seotud otsuste 
tegemisse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükis sätestatud avatud menetluse 
korras. 
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4. jaotis. 
Veemajanduskavad 

 
1. alljaotis. 

Veemajanduskava ja seda täiendavad kavad 
 

§ 285. Veemajanduskava  

(1) Käesoleva peatüki 3. jao 3. jaotise 1. alljaotises sätestatud vee kaitse eesmärkide 

saavutamiseks koostatakse veemajanduskava iga vesikonna või piiriülese vesikonna Eestis 

paikneva osa kohta, millega kavandatakse vastavas vesikonnas või piiriülese vesikonna Eestis 

paiknevas osas vee kasutamist ja kaitset.  

(2) Veemajanduskava ning muude valdkondade omavahelise lõimituse tagab Vabariigi 

Valitsus eelkõige käesoleva seaduse veemajanduskava koostamisel käesolevas jaotises 
sätestatud korras ja veemajanduskava rakendamisel, moodustades selleks vajadusel 
komisjone Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.  

§ 286. Veemajanduskava sisu  

 
Veemajanduskava sisaldab: 
1) käesoleva seaduse §-s § 287 nimetatud vesikonna tunnuste analüüsi ja veekasutuse 

majandusanalüüsi kokkuvõtteid ning ülevaadet mõjust, mida inimtegevus avaldab pinna- 
ja põhjaveele asjaomases vesikonnas;  

2) pinnaveekogumite ja põhjaveekogumite nimekirja ning nende asukohta ja piire kaardil;  
3) ülevaadet pinna- ja põhjaveekogumitele ning erilist kaitset vajavatele aladele seatud vee 

kaitse eesmärkidest ja nende eesmärkide suhtes kohaldatud eranditest ning erandite 
kohaldamisega seotud teavet vastavalt käesoleva seaduse §-dele § 281 - § 284;  

4) veemajanduskava meetmeprogrammi ja selle kokkuvõtet; 
5) vesikonnas rakendatavate veemajanduskava täiendavate kavade loetelu ning nende kavade 

sisukokkuvõtet;  
6) vesikonna üleujutusriskide vähendamiskava ülevaadet; 
7) erilist kaitset vajavate alade nimekirja, näidates nende asukoha ja piirid kaardil, ning 

õigusaktide loetelu, mille alusel nendele aladele erilist kaitset kohaldatakse;  
8) seirevõrkude kaarte ning veeseire andmete esitamist kaardil pinna- ja põhjavee ning erilist 

kaitset vajavate alade seisundi kohta, samuti nende andmete usaldusväärsuse ja täpsuse 
hinnangut;  

9) põhjaveekogumite, kus vee kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, kirjeldust ja teavet 
nende seisundi  kohta; 

10) ülevaadet prioriteetsete ainete esinemisest ja heidetest, nende sisalduse muutustest 
vesikonnas ning eelnimetatud andmete esitamist kaardil; 

11) selliste maismaa- ja veealade loetelu, kus vee kasutamist tuleb vähendada või vee edasist 
kasutamist vältida; 

12) ülevaadet üldsuse teavitamisest ja kaasamisest veemajanduskava eelnõu koostamisse ning 
avatud menetluse tulemuste kokkuvõtet, sh kokkuvõtet avatud menetluse tulemusena 
veemajanduskava eelnõus tehtud muudatustest; 
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13) vesikonnas vee kasutamist ja kaitset korraldavate pädevate asutuste loetelu ja teavet nende 
asutuste kohta, sh nende asutuste kontaktandmeid; 

14) andmeid käesoleva seaduse §-s § 297 nimetatud dokumentide ja nendega seotud teabe 
saamise kohta. 

 

§ 287. Vesikonna tunnuste ja vesikonda mõjutava inimtegevuse ülevaade ning 
veekasutuse majandusanalüüs 

(1) Iga vesikonna või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta koostatakse vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EÜ) nr 2000/60, millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitikaalane tegevusraamistik (ELT L 327, 22.12.2000, lk 275–346), II ja III lisale 

vesikonna tunnuste analüüs, ülevaade mõjust, mida inimtegevus avaldab pinna- ja 
põhjaveele asjaomases vesikonnas, ning veekasutuse majandusanalüüs.  

(2) Rannikuvee ja rannikuala kohta koostatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

soovitusele (EÜ) nr 2002/413 Euroopa rannikualade lõimitud haldamise strateegia 

elluviimiseks (ELT L 148, 06.06.2002, lk 24–27) rannikuvett ja rannikuala mõjutavate 
tegevuste ülevaade. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud analüüside tulemused ja ülevaated 
vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse vähemalt kaks aastat enne veemajanduskava 
perioodi lõppu. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud analüüside ja ülevaadete koostamist ja 
ajakohastamist korraldab Keskkonnaministeerium. 

§ 288. Veemajanduskava täiendav kava  

(1) Veemajanduskava täiendamiseks või täpsustamiseks võib koostada täiendava kava 

alamvesikonna, pinnavee, põhjavee, rannikuvee ja rannikuala või merevee kohta, 
veekasutuse valdkonna või vee seisundit mõjutava muu tegevuse või heiteallika või selle liigi 

kohta või veemajanduse üksikküsimuse korraldamiseks.  

(2) Põllumajandustootmisest tuleneva keskkonnariski vähendamiseks pinna- ja põhjaveele 

koostatakse nitraaditundliku ala tegevuskava.  

(3) Ohtlikest ainetest põhjustatud keskkonnariski vähendamiseks koostatakse ohtliku aine 
või ainerühma heidete vähendamise tegevuskava.  

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud täiendavate kavade koostamise, ajakohastamise ja 
avalikustamise suhtes kohaldatakse veemajanduskava koostamise ja ajakohastamise sätteid. 
 
 

2. alljaotis. 
Veemajanduskava meetmeprogramm 

 

§ 289. Veemajanduskava meetmeprogramm 
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(1) Veemajanduskava meetmeprogramm (edaspidi meetmeprogramm) on veemajanduskava 

osa, kus kavandatakse meetmed käesolevas seaduses sätestatud põhimõtete 

rakendamiseks, ning käesoleva seaduse 3. jao 1. jaotises sätestatud vee kaitse eesmärkide 

saavutamiseks vesikonnas või piiriülese vesikonna Eestis paiknevas osas.  

(2) Meetmeprogrammi tuleb arvesse võtta riiklike, maakondlike ja kohaliku 

omavalitsusüksuse arengukavade, sealhulgas kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava, planeerimisseaduse kohaste planeeringute ning muude vee 
kasutamise ja kaitsega seotud kavade koostamisel, ajakohastamisel ja muutmisel.  

§ 290. Meetmeprogrammi sisu  

(1) Meetmeprogrammis kavandatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatud 

meetmed. 

(2) Joogivee osas kavandatakse meetmeprogrammis meetmed: 
1) joogivee kvaliteedi piirväärtustele vastavuse tagamiseks vastavalt rahvatervise seadusele;  
2) joogiveevõtualade kaitseks vastavalt käesoleva seaduse § § 278 lõikele 2 ja § § 349 

lõikele 5, sealhulgas veepuhastustoimingute kulude vähendamiseks joogivee tootmisel; 
3) põhjavee liigvähendamise vältimiseks. 

(3) Saasteainete osas kavandatakse meetmeprogrammis meetmed: 
1) taimekaitsevahenditest tingitud keskkonnariski vähendamiseks vastavalt 

taimekaitseseadusele;  
2) reoveesette keskkonnale ohutu käitlemise tagamiseks vastavalt käesoleva seaduse 

jäätmete peatükile;  
3) heit- ja reoveest tingitud keskkonnariski vähendamiseks;  
4) nitraatidest tingitud keskkonnariski vähendamiseks; 
5) punkt- ja hajuheiteallikate mõju vähendamiseks, sealhulgas saasteainete vette 

juhtimise vältimiseks või nende ainete vette juhtimisele tingimuste seadmiseks 
vastavalt käesoleva seaduse §-dele § 348-§ 351 ning kooskõlas saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrollimise sätetega;  

6) prioriteetsetest ainetest ja nimistusse 2 kuuluvatest ohtlikest ainetest põhjustatud 
keskkonnariski vähendamiseks, sealhulgas nende ainete pinnavette juhtimise 
vältimiseks või nende ainete pinnavette juhtimisele tingimuste seadmiseks vastavalt 
käesoleva seaduse §-le § 349; 

7) prioriteetsetest ohtlikest ainetest ja nimistusse 1 kuuluvatest ohtlikest ainetest 
põhjustatud keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas nende ainete pinnavette juhtimise 
keelamiseks või nende ainete erandjuhtudel pinnavette juhtimisele tingimuste 
seadmiseks vastavalt §-le § 349;  

8) põhjavee saasteainesisalduse vähendamiseks ning põhjavees saasteainesisalduse kasvu 
peatamiseks, sealhulgas põhjavees keskkonnariski põhjustavate saasteainete otse 
põhjavette juhtimise vältimiseks või käesolevas seaduses lubatud erandjuhtudel nende 
ainete otse põhjavette juhtimisele tingimuste seadmiseks vastavalt §-le § 352;  

9) põhjavees saasteainesisalduse olulise ja püsiva kasvu täiendava hindamise käigus 
tuvastatud keskkonnaohu vältimiseks ja keskkonnariski vähendamiseks.  

 

(4) Hüdromorfoloogiliste tingimuste osas kavandatakse meetmeprogrammis meetmed 

veekogus selliste hüdromorfoloogiliste tingimuste tagamiseks, mis võimaldavad saavutada 
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pinnaveekogumi hea ökoloogilise seisundi või hea ökoloogilise potentsiaali, sealhulgas 

pinnavee võtmise piiramiseks vastavalt käesoleva seaduse §-le § 399 ning vooluveekogu 

paisutamise või tõkestamise vältimiseks või piiramiseks vastavalt käesoleva seaduse §-le § 

399. 

(5) Erandlike ja ettenägematute asjaolude osas kavandatakse meetmeprogrammis 

meetmed: 
1) suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohutuse tagamiseks vastavalt kemikaaliseadusele ning 

keskkonnaohuga tegevusest tingitud saastuse kompleksseks vältimiseks ja kontrollimiseks 
vastavalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise sätetele;  

2) tehnilistest rajatistest saasteainete ulatuslike lekete vältimiseks ja juhusliku saastamise 
mõju vähendamiseks, sealhulgas asjakohaste tehnoloogiate kasutuselevõtmine lekete ja 
saastamise tuvastamiseks ning nende eest hoiatamiseks;  

3) veeökosüsteemidele avalduva võimaliku olulise keskkonnahäiringu vähendamiseks; 
4) üleujutusriskide vähendamiseks vastavalt üleujutusriskide vähendamiskavale. 

(6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatule kavandatakse meetmeprogrammis 

meetmed: 
1) keskkonnamõju hindamiseks ja olulise keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks 

vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki X jaole, sh kriteeriumid 
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamiseks;  

2) veekogu või selle osa, mille ääres asub supelrand või supluskoht, nõuetele vastavuse 
tagamiseks vastavalt rahvatervise seadusele; 

3) veest sõltuvate looduslikult esinevate linnuliikide ja looduslike elupaikade kaitseks 
vastavalt käesoleva seaduse looduskaitse peatükile; 

4) vee säästva ja tõhusa kasutamise soodustamiseks, sealhulgas veeteenuste kulude 
katmiseks vastavalt käesoleva seaduse §-le § 265 ja keskkonnatasude seadusele;  

5) rannikualade kaitseks. 
 

 

§ 291. Põhjaveevaru arvessevõtmine põhjavee liigvähendamise vältimiseks  

Põhjavee liigvähendamise vältimiseks meetmete kavandamisel võetakse arvesse käesoleva 

seaduse § § 316 alusel kinnitatud põhjaveevaru ja põhjavee looduslikku ressurssi. 
 

§ 292. Täiendavate meetmete rakendamine  

(1) Kui ilmneb, et käesoleva seaduse § § 290 lõigete 2-6 alusel meetmeprogrammis esitatud 
meetmed ei ole vee kaitse eesmärkide saavutamiseks piisavad, on haldusorgan kohustatud 

rakendama täiendavaid meetmeid, sealhulgas: 
1) kehtestama rangemaid keskkonnakvaliteedi piirväärtusi;  
2) kehtestama ja rakendama rangemaid heite piirväärtusi. 

(2) Rangemad keskkonnakvaliteedi piirväärtused ja heite piirväärtused kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 

(3) Rangemaid heite piirväärtusi rakendab Keskkonnaamet. 



 92

(4) Täiendavaid meetmeid ei pea vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 rakendama juhul, 

kui vee kaitse eesmärgi tõenäolise saavutamata jäämise põhjuseks on looduslikud 

tingimused või vääramatu jõud, mis on erandlikud ja mida ei olnud võimalik ette näha, ning 

on täidetud § § 283 lõikes 1 sätestatud tingimused.  
 

 

 
3. alljaotis. 

Veemajanduskava koostamine 
 

§ 293. Veemajanduskava koostamise menetlus  

Veemajanduskava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
5. peatüki 1. jao sätteid, kui käesolevas alljaotises ei ole sätestatud teisiti. 
 

§ 294. Veemajanduskava täiendava kava kinnitamine  

Veemajanduskava täiendava kava kinnitamise võib Vabariigi Valitsus edasi volitada 
ministrile.  

§ 295. Veemajanduskava eelnõu kohta arvamuse küsimine   

(1) Enne veemajanduskava eelnõu avalikku väljapanekut küsib Keskkonnaministeerium 
eelnõu kohta arvamust ministeeriumidelt, kelle valitsemisala veemajanduskava käsitleb, ning 
vesikonnas asuvatelt maavalitsustelt ja kohalikelt omavalitsustelt. Arvamus tuleb anda 20 
tööpäeva jooksul. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvamused avalikustatakse 
Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 
 

§ 296. Avaliku väljapaneku kestus  

(1) Veemajanduskava eelnõu avalik väljapanek kestab vähemalt kuus kuud.  

(2) Veemajanduskava täiendava kava eelnõu avaliku väljapaneku kestab vähemalt kaks kuud. 
 

§ 297. Veemajanduskava eelnõu ja selle koostamisega seotud dokumentide 
avalikustamise tähtajad  

(1) Üldsuse teavitamiseks ja üldsusega nõu pidamiseks Keskkonnaministeerium koostab ja 

teeb üldsusele kättesaadavaks:  
1) vähemalt kolm aastat enne veemajanduskava uue perioodi algust veemajanduskava eelnõu 

koostamise ajakava ja tööplaani, mis sisaldab ülevaadet kavandatavast üldsuse 
teavitamisest ja kaasamisest; 

2) vähemalt kaks aastat enne veemajanduskava uue perioodi algust oluliste 
veemajandusprobleemide ülevaate, mis sisaldab käesoleva seaduse §-s § 287 nimetatud 
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analüüside tulemuste kokkuvõtet ning veeseireprogrammi rakendamise tulemuste 
kokkuvõtet;  

3) vähemalt kaks aastat enne veemajanduskava uue perioodi algust üleujutusriskide 
hindamise aruande ning üleujutusohupiirkondade ja üleujutusriskipiirkondade kaardid;  

4) vähemalt üks aasta enne veemajanduskava uue perioodi algust veemajanduskava eelnõu.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud dokumentide ning nende 

koostamiseks kasutatud dokumentide ja teabe avaliku väljapaneku suhtes kohaldatakse 

veemajanduskava eelnõu avaliku väljapaneku kohta sätestatut.  

§ 298. Veemajanduskava eelnõu kooskõlastamine piiriülese vesikonna korral  

 
Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil asuva piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa 
kohta koostatud veemajanduskava eelnõu kooskõlastatakse enne kinnitamist Läti Vabariigi 
asjaomase pädeva asutusega vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266. 

§ 299. Veemajanduskava ajakohastamine  

(1) Veemajanduskava vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse 2015. aasta 22. detsembriks 
ning seejärel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iga kuue aasta järel selle 

koostamisest või ajakohastamisest arvates. Veemajanduskava ajakohastamisele 
kohaldatakse veemajanduskava koostamise menetluse kohta sätestatut.  

(2) Ajakohastatud veemajanduskavas esitatakse lisaks §-s § 286 sätestatud teabele: 
1) pärast veemajanduskava kinnitamist tehtud muudatuste kokkuvõte, sealhulgas kokkuvõte 

vee kaitse eesmärkide saavutamise suhtes kohaldatud erandite uuesti läbivaatamisest; 
2) vee kaitse eesmärkide saavutamise edukuse hinnang, mis sisaldab vee kaitse eesmärkide 

saavutamata jäämise selgitusi ja eelmisel veemajanduskava perioodil teostatud seire 
tulemuste esitamist kaardil; 

3) kokkuvõte eelmistes veemajanduskavades kavandatud meetmetest, mida ei ole 
rakendatud, ning nende meetmete rakendamata jätmise selgitused; 

4) rakendatud meetmete, sealhulgas piiriülese saastuse korral rakendatud meetmete 
kokkuvõte; 

5) pärast veemajanduskava kinnitamist rakendatud täiendavate meetmete kokkuvõte. 

(3) Ajakohastatud veemajanduskava meetmeid hakatakse rakendama kolme aasta jooksul 

pärast ajakohastatud veemajanduskava kinnitamist. 

(4) Nitraaditundliku ala tegevuskava vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse vajaduse 

korral iga nelja aasta järel.  
 

§ 300. Veemajanduskavade rakendamise koordineerimine 

 
Keskkonnaamet koordineerib maakondade ja kohalike omavalitsusüksuste tegevust 
veemajanduskavade rakendamisel. 
 

 
5. jaotis. 

Pinnavee seisund 
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§ 301. Pinnavee seisundi hindamine 

(1) Pinnavee seisundi hindamiseks moodustatakse pinnaveekogum. 

(2) Pinnaveekogumit ei moodustata territoriaalvee keemilise seisundi hindamiseks. 
 

§ 302. Pinnaveekogumi moodustamine 

(1) Pinnaveekogum moodustatakse vooluveekogul, maismaa seisuveekogul või rannikuvees 

veekogu või selle osa tekke ja arengu, veekogutüübi, veerežiimi eripära ja veekogule või selle 

osale avalduva koormuse alusel, lähtudes veekogu pindalast ning võttes arvesse veekogu 
kasutamise asjaolusid ja vee kaitse eesmärke. 

(2) Pinnaveekogumiks võib olla üks terviklik keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogu, mille 

valgala pindala on 10 km2 või suurem, või maismaa seisuveekogu, mille pindala on 50 ha või 

suurem, ning rannikuvee osa sõltumata pindalast. 

(3) Paisjärv, mille pindala on väiksem kui 50 ha, kuulub seda paisjärve läbiva vooluveekogu 
vastavasse pinnaveekogumisse. 

(4) Ühe pinnaveekogumi võib erandjuhul moodustada: 
1) veekogu osa, kui see erineb tekke ja arengu poolest veekogu muudest osadest või kui 

sellel on veekogu muudest osadest erinev veekogutüüp või vee kaitse eesmärk või kui 
seda kasutatakse veekogu muude osadega võrreldes erinevalt; 

2) mitu veekogu, kui need on omavahel ühenduses ning kui need veekogud on tekke ja 
arengu poolest sarnased ja nad kuuluvad samasse veekogutüüpi.  

3) vooluveekogu, mille valgala pindala on alla 10 km2, või maismaa seisuveekogu, mille 
pindala on alla 50 ha, kui sellel asub § 275 lg 1 p-s 4 viidatud erilist kaitset vajav ala. 

 

Pinnaveekogumit ei moodustata sellise vooluveekogu seisundi hindamiseks, mille valgala 

pindala on 10–25 km2 ja mis suubub vooluveekogusse, kuid milles ei ole tüübiomaste 

tunnuste kindlakstegemiseks piisavalt vett. (7) Pinnaveekogumite nimestiku kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud pinnaveekogumite nimestikku 

ajakohastatakse vajadusel vähemalt iga kuue aasta järel. 

§ 303. Pinnaveekogumi tehisveekogumiks või tugevasti muudetud veekogumiks 
määramine  

(1) Veekogu või selle osa võib määrata tehisveekogumiks või tugevasti muudetud 

veekogumiks juhul, kui: 
1) inimtegevusest põhjustatud hüdromorfoloogiliste omaduste muutused ei võimalda 

veekogumi hea ökoloogilise seisundi saavutamist ning veekogu hüdromorfoloogiliste 
omaduste taastamine avaldaks olulist ebasoodsat mõju keskkonnale, see takistaks oluliselt 
navigatsiooni, sealhulgas sadamarajatiste kasutamist, veekogu kasutamist puhkeotstarbel, 
vee varumist eeskätt maaniisutuseks, joogivee või elektrienergia tootmiseks, veerežiimi 
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reguleerimist, üleujutuste vastu kindlustamist, maaparandustööde tegemist või säästvat 
arengut toetavat muud olulist tegevust;  

2) veekogumi muudetud omadustest tulenevat kasu ei ole tehnilistel põhjustel või 
ebaproportsionaalselt suurte kulude tõttu võimalik saavutada muul keskkonda säästvamal 
viisil. 

(2) Veekogu või selle osa määratakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 

tehisveekogumiks või tugevasti muudetud veekogumiks veemajanduskavas, kus esitatakse 

selle määramise aluseks olevad põhjendused. 

(3) Veekogu või selle osa tehisveekogumiks või tugevasti muudetud veekogumiks 

määramine ja selle põhjendused vaadatakse uuesti läbi ja vajaduse korral neid põhjendusi 

ajakohastatakse iga kuue aasta järel. 

§ 304. Pinnaveekogumi seisund  

(1) Pinnaveekogumi seisund määratakse pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi ja keemilise 
seisundi alusel, olenevalt sellest, kumb neist on halvem. 

(2) Pinnaveekogumi ökoloogiline seisund iseloomustab veeökosüsteemide struktuuri ja 

funktsioneerimise kvaliteeti. 

(3) Pinnaveekogumi keemiline seisund iseloomustab saasteainete sisaldust veekogumis. 

§ 305. Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi seisund  

(1) Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi seisund määratakse kindlaks 
ökoloogilise potentsiaali ja keemilise seisundi alusel, olenevalt sellest, kumb neist on halvem, 
ning tuginedes kõige sarnasemale veekogutüübile.  

(2) Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi ökoloogiline potentsiaal 
iseloomustab, kuivõrd selle veekogumi ökosüsteemi struktuur ja funktsioneerimine vastab 

kõige sarnasemale loodusliku veekogu pinnaveekogumile.  

§ 306. Pinnaveekogumi seisundiklassid  

(1) Pinnaveekogumi ökoloogilist seisundit iseloomustavad viis seisundiklassi:  
1) väga hea; 
2) hea;  
3) kesine;  
4) halb; 
5) väga halb. 

(2) Pinnaveekogumi keemilist seisundit iseloomustavad kaks seisundiklassi: hea ja halb. 

(3) Kui pinnaveekogumi ökoloogiline seisundiklass on väga hea ja keemiline seisundiklass on 

hea, siis loetakse veekogumi seisund väga heaks. 
 

§ 307. Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi seisundiklassid  
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(1) Tehisveekogumi ja tugevasti muudetud veekogumi ökoloogilist potentsiaali 

iseloomustavad neli seisundiklassi:  
1) väga hea; 
2) hea; 
3) kesine; 
4) halb. 

(2) Kui tehisveekogumi või tugevasti muudetud veekogumi ökoloogilise potentsiaali 
seisundiklass on väga hea ja keemiline seisundiklass on hea, siis loetakse veekogumi seisund 

väga heaks. 
 

§ 308. Pinnaveekogumi seisundiklassi määramine  

(1) Igale pinnaveekogumile kinnitatakse seisundiklass veemajanduskavas. 

(2) Pinnaveekogumite seisundiklasside määramist korraldab Keskkonnaministeerium. 

(3) Keskkonnaminister kehtestab määrusega pinnaveekogumite seisundiklassidele vastavad 
pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali määramiseks 

kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise korra. 

(4) Pinnaveekogumi ja territoriaalvee keemilise seisundi määramiseks kasutatakse käesoleva 

seaduse § § 318 lõike 1 alusel pinnaveele kehtestatud keskkonnakvaliteedi piirväärtusi. 
Nimetatud piirväärtuse ületamisel loetakse pinnaveekogumi või territoriaalvee keemiline 

seisund halvaks. 
 

 

6. jaotis. 
Põhjavee seisund 

 

§ 309. Põhjaveeseisundi hindamine  

Põhjavee seisundi hindamiseks moodustatakse põhjaveekogum. 

§ 310. Põhjaveekogumi moodustamine  

(1) Põhjaveekogum moodustatakse juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest: 
1) põhjaveekihis on vastavalt käesoleva seaduse §-le § 316 kinnitatud põhjaveevaru; 
2) põhjaveekihist tarbib vett pidevalt vähemalt 50 inimest; 
3) põhjaveekihist on võimalik võtta vett vähemalt 100 m3 ööpäevas; 
4) põhjavee looduslik keemiline koostis on selline, mis võimaldab põhjavett joogivee 

tootmiseks kasutada. 

(2) Põhjaveekogumi ulatuse määramisel võetakse arvesse põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi 
tingimusi, sealhulgas põhjavee looduslikku keemilist koostist, kivimite füüsikalis-keemilisi ja 
veelisi omadusi, veevahetuse kiirust, tundlikkust hüdrokeemilise mõju suhtes, inimtegevuse 

võimalikku mõju ning sotsiaal-majanduslikke aspekte. 
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(3) Põhjaveekogumite nimestiku kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud põhjaveekogumite nimestikku 

ajakohastatakse vajadusel vähemalt iga kuue aasta järel. 
 

§ 311. Põhjaveekogumi seisund  

(1) Põhjaveekogumi seisund määratakse põhjaveekogumi keemilise seisundi ja koguselise 
seisundi alusel, olenevalt sellest, kumb neist on halvem. 
 
(2) Põhjaveekogumi seisundi määramisel arvestatakse inimtegevuse mõju ja põhjaveekogumi 
hüdrogeoloogilisi tingimusi, sealhulgas põhjaveekihi kaitstust ja põhjavee looduslikku 
keemilist koostist, ning põhjaveest sõltuvate vee- ja maismaaökosüsteemide seisundit. 

(3) Põhjaveekogumi keemiline seisund iseloomustab inimtegevusest tingitud põhjavee 

keemilise koostise muutusi.(4) Põhjavee koguseline seisund iseloomustab, millisel määral 
mõjutab põhjaveekogumit veevõtt. 

§ 312. Põhjaveekihi kaitstus  

(1) Põhjaveekihi kaitstus on põhjaveekihi kaetus vett halvasti juhtiva pinnasekihiga või 
veepidemega.  

(2) Maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekihi põhjavee loodusliku kaitstuse järgi 
jaotatakse alad järgmiselt: 
1) kaitsmata põhjaveega ala on karstiala, alvar ning ala, kus põhjaveekihil lasub kuni kahe 

meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht; 
2) nõrgalt kaitstud põhjaveega ala on ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri paksune 

moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri paksune 
liiva- või kruusakiht; 

3) keskmiselt kaitstud põhjaveega ala on ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 meetri paksune 
moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

4) suhteliselt kaitstud põhjaveega ala on ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri paksune 
moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

5) kaitstud põhjaveega ala on ala, kus põhjaveekiht on kaetud veepidemega. 

(3) Maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekihi põhjavee loodusliku kaitstuse kaart 

avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 
 

§ 313. Põhjaveekogumi seisundiklassid  

(1) Põhjaveekogumi keemilist seisundit iseloomustavad kaks seisundiklassi: hea ja halb. 

(2) Põhjaveekogumi koguselist seisundit iseloomustavad kaks seisundiklassi: hea ja halb.  

(3) Kui põhjaveekogumi nii keemiline kui koguseline seisund on hea, siis on põhjaveekogumi 
seisund hea. Muudel juhtudel on põhjaveekogumi seisund halb. 
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(4) Põhjaveekogumiks, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, on käesoleva jao 

tähenduses ka põhjaveekogum, mille seisund võib inimtegevuse mõju tulemusena 

halveneda. 

(5) Põhjaveekogumite, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, nimekiri koos nende 

kogumite kirjeldusega avaldatakse veemajanduskavas. 
 

§ 314. Põhjaveekogumi seisundiklassi määramine  

(1) Igale põhjaveekogumile kinnitatakse seisundiklass veemajanduskavas. 

(2) Põhjaveekogumite seisundiklasside määramist korraldab Keskkonnaministeerium.  

(3) Keskkonnaminister kehtestab määrusega põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad 
põhjaveekogumi keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused, 

koguselise seisundi määramiseks kasutatavad näitajad ning seisundiklasside määramise 

korra.  

(4) Põhjaveekogumi, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, keemilise seisundi 

määramiseks kasutatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kvaliteedinäitajate 
väärtustele käesoleva seaduse § § 319 lõike 1 alusel põhjaveekogumile või 

põhjaveekogumitele kehtestatud põhjavee kvaliteedi piirväärtusi. Nimetatud piirväärtuste 
ületamisel loetakse põhjaveekogumi, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, 

keemiline seisund halvaks. 

(5) Vaatamata põhjavee kvaliteedi piirväärtuse ületamisele põhjaveekogumi ühes või 
mitmes punktis loetakse põhjaveekogumi, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, 

keemiline seisund siiski heaks, kui: 
1) põhjaveekogumi saasteainesisaldus ei takista põhjaveekogumi hea keemilise seisundi 
säilitamist või saavutamist, sellega ei kaasne keskkonnaohtu ning see ei halvenda oluliselt 
põhjavee kasutamist inimtegevuseks; 
2) põhjaveekogumi keemilise seisundi määramiseks kasutatavate muude kvaliteedinäitajate 
väärtused vastavad hea keemilise seisundi väärtustele; 
3) joogiveevõtualal asuva veekogumi korral on põhjaveest joogivee tootmiseks vajalike 
veepuhastustoimingute ulatuse vähendamiseks tagatud, et põhjavee keemiline seisund ei 
halvene;  
4) põhjavee voolusuuna muutus ei põhjusta soolase vee sissetungi põhjaveekihti. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaldamise korral esitatakse veemajanduskavas põhjendus 
selle kohta, miks loetakse põhjaveekogumi, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, 

keemiline seisund siiski heaks.  
 

§ 315. Põhjaveevaru hindamine   

(1) Kui põhjaveekihist kavandatakse võtta ühe või mitme puurkaevu abil vett rohkem kui 500 

m3 ööpäevas, tuleb enne keskkonnaloa vee erikasutuseks (edaspidi veeluba) andmist hinnata 
ja kinnitada põhjaveevaru.  
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(2) Põhjaveevaru on kasutamiseks määratud põhjavee kogus, mille kasutamise korral on 

tagatud vastavates põhjaveekogumites hea seisundi säilimine.  

(3) Põhjaveevaru hindamist korraldab Keskkonnaministeerium veeloa taotleja kulul. 

(4) Põhjaveevaru hindamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 316. Põhjaveevaru kinnitamine või kinnitamata jätmine  

(1) Põhjaveevaru kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

(2) Põhjaveevaru kinnitatakse 10 kuni 30 aastaks. Kinnitatud kasutusaja möödumisel 

hinnatakse põhjaveevaru uuesti. 

(3) Keskkonnaminister ei kinnita põhjaveevaru, kui:  
1) põhjaveevaru vee omadused ei vasta kavandatava kasutamise eesmärgile; 
2) põhjaveevaru kasutamine taotletud koguses võib halvendada põhjaveekogumi seisundit; 
3) kavandatava joogiveevõtukoha kohta ei ole koostatud joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala 

või joogiveevõtukoha toiteala projekti; 
4) kavandataval joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal või joogiveevõtukoha toitealal ei ole 

tegevuse piiranguid võimalik täita. 

(4) Joogiveevõtukoht on maa- või veeala, kust võetakse vett joogivee tootmiseks, ning sellel 

asuv ehitis vee võtmiseks. 
 
 

7. jaotis. 
Saasteained 

 

§ 317. Ohtlikud ained  

(1) Ohtlike ainete hulgas eristatakse prioriteetseid aineid ja prioriteetseid ohtlikke aineid. 

(2) Ohtlikud ained kantakse ohtlikkuse järgi kahte nimistusse. Nimistusse 1 kantakse 

mürgised, püsivad või bioakumuleeruvad ained, millega kaasneb keskkonnaoht. Nimistusse 2 
kantakse sellised ohtlikud ained, millega kaasneb keskkonnarisk.  

(3) Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

(4) Prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained ning nende ainete rühmad kehtestab 
keskkonnaminister määrusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EÜ) nr 2000/60, 

millega kehtestatakse ühenduse veepoliitikaalane tegevusraamistik (ELT L 327, 22.12.2000, 

lk 275–346), X lisa alusel. 
 

§ 318. Pinnavee kvaliteedi piirväärtused  
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(1) Ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete pinnavee 

kvaliteedi piirväärtused ning nende piirväärtuste kohaldamise meetodid kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

(2) Üksiku pinnaveekogumi kohta võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel 

kehtestatud pinnavee kvaliteedi piirväärtusest rangema piirväärtuse või piirväärtuse 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata aine kohta, kui see on vastava pinnaveekogumi 
osas vee kaitse eesmärgi saavutamiseks vajalik. 

(3) Põhjasettes või vee-elustikus akumuleeruvatele prioriteetsetele ainetele võib 

keskkonnaminister kehtestada määrusega kvaliteedi piirväärtused põhjasettes ja vee-

elustikus, mis peavad tagama vähemalt sama kaitsetaseme kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud pinnavee kvaliteedi piirväärtused.  
 

§ 319. Põhjavee kvaliteedi piirväärtused  

(1) Põhjavees keskkonnariski põhjustavate saasteainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite kohta kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjavee kvaliteedi piirväärtuste kehtestamisel 
võetakse aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EÜ) nr 2006/118, mis käsitleb 
põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19–31), I 
lisa ning selles lisas nimetamata saasteainete osas arvestatakse põhjavee kvaliteedi 
piirväärtuste kehtestamisel põhjavee looduslikku keemilist koostist, taustataset, 
põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi tingimusi, põhjaveekogumist sõltuvate veekogude, vee- ja 
maismaaökosüsteemide seisundit ning nende vastastikust seost ja vastastikuse mõju ulatust, 
inimtegevuse, sealhulgas hajuheiteallikatest pärinevate saasteainete võimalikku mõju ja nende 
saasteainete ohtlikkust inimese tervisele ja põhjaveele. 

(3) Kui saasteaine põhjaveekogumis keskkonnariski enam ei põhjusta, siis võib 

keskkonnaminister lõike 1 alusel kehtestatud määrusest selle saasteaine piirväärtuse 
eemaldada.  

(4) Taustatase on saasteainesisalduse indikaatorväärtus põhjaveekogumis, milles ei esine või 

esineb väga vähe selle kogumi keemilist koostist mõjutavaid inimtekkelisi muutusi. 

(5) Riigipiiri ületava põhjaveekogumi kohta kehtestatavad põhjavee kvaliteedi piirväärtused 

kooskõlastatakse enne kehtestamist välisriigi pädeva asutusega vastavalt käesoleva 

seaduse §-le § 266. 

(6) Põhjavees keskkonnariski põhjustavate saasteainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused 

avaldatakse ning teave nende muutmise kohta esitatakse veemajanduskavas. 
 

§ 320. Põhjavee saasteainesisalduse oluline ja püsiv kasv   

(1) Põhjavee saasteainesisalduse oluline kasv on põhjaveekogumis, mille kaitse eesmärki 
tõenäoliselt ei saavutata, aasta keskmise saasteainesisalduse kasv kahe järjestikuse aasta 

jooksul üle 20 protsendi lähtetasemest.  
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(2) Põhjavee saasteainesisalduse püsiv kasv on aasta keskmise saasteainesisalduse kasv 

põhjaveekogumis, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, kuue järjestikuse aasta 

jooksul lähtetasemega võrreldes.  

(3) Lähtetase on aastatel 2007–2009 põhjavee seire käigus mõõdetud põhjaveekogumi 

keskmine saasteainesisaldus.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kasvu korral tuleb kehtestada põhjavee 
saasteainesisalduse vähendamise künnis, saasteainesisalduse kasv peatada või 

saasteainesisaldust vähendada.  

§ 321. Põhjavee saasteainesisalduse olulise ja püsiva kasvu hindamine  

(1) Põhjaveekogumites, mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, tehakse kindlaks 

saasteainesisalduse oluline kasv kahe järjestikuse aasta kohta ja püsiv kasv kuue järjestikuse 

aasta kohta ning need avaldatakse veemajanduskavas.  

(2) Kui punkt- või hajuheiteallika või saastunud pinnase tõttu on põhjaveekogumis hea 
keemilise seisundi säilitamine või hea keemilise seisundi saavutamine takistatud, tuleb 

täiendavalt hinnata saasteainesisalduse olulist ja püsivat kasvu. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud täiendava hindamise käigus tehakse kindlaks  

saasteainesisalduse olulise ja püsiva kasvu põhjused, määratakse heiteallikast või saastunud 

pinnasest lähtuva ebasoodsa mõju ulatus põhjaveele ning tuvastatakse sellega seotud 
keskkonnarisk ja keskkonnaoht. 

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud põhjavee saasteainesisalduse olulise ja püsiva kasvu 
hindamist ja täiendavat hindamist korraldab Keskkonnaministeerium. 

(5) Saasteainesisalduse olulise ja püsiva kasvu täiendava hindamise tulemuste ülevaade 
avaldatakse veemajanduskavas. 
 

§ 322. Põhjavee saasteainesisalduse vähendamise künnis  

(1) Põhjavee saasteainesisalduse vähendamise künnis on põhjaveekogumi, mille kaitse 
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, saasteainesisaldus, mis ulatub 75 protsendini põhjavee 
kvaliteedi piirväärtusest.  

(2) Haldusorgan on kohustatud põhjaveekogumis saasteainesisalduse ulatumisel 

saasteainesisalduse vähendamise künniseni rakendama saasteainesisalduse olulise või 
püsiva kasvu peatamiseks või saasteainesisalduse vähendamiseks asjakohaseid meetmeid.  

(3) Põhjavee saasteainesisalduse vähendamise künnis võib olla väiksem või suurem kui 
75 protsenti põhjavee kvaliteedi piirväärtusest, kui: 
1) sellise künnise juures on võimalik kõige väiksemate kulutustega vältida või kõige 

tõhusamalt vähendada põhjavee keemilise seisundi halvenemist põhjustavaid muutusi; 
2) saasteainesisalduse avastamiskünnis ei võimalda rakendada põhjavee saasteainesisalduse 

vähendamise künnisena 75 protsenti põhjavee kvaliteedi piirväärtusest.  
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(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul võib põhjavee saasteainesisalduse 

vähendamise künnis olla suurem kui 75 protsenti põhjavee kvaliteedi piirväärtusest,  kui 

sellega ei põhjustata viivitust vee kaitse eesmärkide saavutamisel. 

(5) Nitraatide sisalduse vähendamise künnis nitraaditundlikul alal on 40 mg/l.  

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud künniste määramist põhjaveekogumites, 

mille kaitse eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, korraldab Keskkonnaministeerium.   

(7) Teave põhjavee saasteainesisalduse vähendamise künniste kohta avaldatakse iga kuue 

aasta järel veemajanduskavas. 

 

§ 323. Pinnase kvaliteedi piirväärtused  

Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 324. Piiriülene saastus   

(1) Piiriüleseks saastuseks loetakse käesoleva peatüki tähenduses saastust, mille on 
põhjustanud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi asuv heiteallikas.  

(2) Piiriülese saastuse korral teavitatakse sellest viivitamata välisriigi pädevat asutust 

käesoleva seaduse §-s § 266 sätestatud korras.  

(3) Keskkonnaministeerium peab piiriülese saastuse korral rakendama meetmeid saastuse 

vähendamiseks või likvideerimiseks, et tagada vee kvaliteedi vastavus piirväärtustele 
piiriülese vesikonna Eestis paiknevas osas.  

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 osutatud meetmete rakendamisest hoolimata on 
keskkonnakvaliteedi piirväärtuseid ületatud, kohaldatakse piiriülese vesikonna asjaomaste 

veekogumite suhtes käesoleva seaduse §-des § 280-§ 284 sätestatud erandeid.  

(5) Piiriülese saastuse korral rakendatud meetmetest esitatakse ülevaade 

veemajanduskavas. 
 
 
 

8. jaotis. 
Joogiveega varustamine 

 

§ 325. Joogivee mõiste  

(1) Joogivesi käesoleva seaduse tähenduses on vesi, algkujul või pärast töötlemist, mis on 

mõeldud joomiseks, keetmiseks, toiduvalmistamiseks või muuks olmeotstarbeks, olenemata 
päritolust ning sellest, kuidas see kätte toimetatakse. 
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(2) Joogivesi on ka vesi, mida mis tahes toidukäitleja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 178/2002 (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24) artikli 3 lõike 3 tähenduses kasutab 

inimtarbimiseks mõeldud toodete või ainete tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või 

turustamiseks. 

§ 326. Kohaliku omavalitsuse kohustus tagada joogivee olemasolu  

Kohalik omavalitsus on kohustatud tagama tervisele ohutu joogivee kättesaadavuse vähemalt 
50 liitrit ööpäevas inimese kohta.  
 

§ 327. Kohaliku omavalitsuse õigus piirata joogivee tootmiseks kasutatava vee 
kasutamist muul otstarbel kui olmevajadusteks  

 
Kui joogivett ei jätku joogi- ja toiduvalmistamisvajaduse rahuldamiseks, on kohalikul 
omavalitsusel õigus piirata joogivee tootmiseks kasutatava vee kasutamist muul otstarbel seni, 
kui veevaru on taastunud vajaliku tasemeni. 
 

§ 328. Joogiveevõtukoha valiku nõuded ning nõuded joogivee tootmiseks kasutatavale 
pinna- ja põhjaveele  

(1) Joogiveevõtukoha valikul lähtutakse keskkonnaregistri andmetest pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi ja koguse ning kinnitatud põhjaveevaru kohta. 

(2) Joogivee tootmiseks kasutatav pinna- ja põhjavesi jaotatakse vee kvaliteedinäitajate 

piirväärtuste järgi kolme kvaliteediklassi. 

(3) Pinna- või põhjavett, mille kvaliteedinäitajate väärtused ületavad kolmanda 

kvaliteediklassi näitajate piirväärtusi, ei tohi kasutada joogivee tootmiseks.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud pinna- või põhjavett võib Terviseameti kirjalikul 
nõusolekul kasutada joogivee tootmiseks, kui muud joogiveevõtukohad puuduvad ning vee 

töötlemisega või keskkonnakaitse meetmetega, millega ei kaasne ebaproportsionaalselt 

suuri kulusid, on võimalik tagada vee vastavus joogivee kvaliteedi piirväärtustele. 

(5) Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi 

piirväärtused ning kvaliteedinäitajate piirväärtused kvaliteediklasside kaupa kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega, võttes arvesse  vee joogiveeks töötlemise meetodeid.  

 
 

9. jaotis. 
Reovee kogumine ja puhastamine asulates 

 

§ 329. Kohustus korraldada reovee kogumine ja puhastamine  

(1) Kohalik omavalitsus on kohustatud korraldama reovee kogumise ja selle puhastamise 
enne heitvee keskkonda juhtimist käesoleva seaduse alusel kehtestatud heitvee 

piirväärtusteni. 
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(2) Kohalik omavalitsus on kohustatud rajama reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni reovee 

reoveepuhastisse juhtimiseks ning keskkonda juhitava heitvee nõuetele vastavuse 

tagamiseks. 

(3) Reoveekogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või enam võib rajada mitu 

reoveepuhastit, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud 

vähemalt 50 inimest. 

(4) Reoveekogumisalal koormusega alla 2000 inimekvivalenti või juhul, kui 

reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine on ebaproportsionaalselt suurte kuludega, 

ei pea kohalik omavalitsus täitma käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust. Sellisel 

alal peavad isikud kasutama reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.  

§ 330. Purgimissõlme rajamise kohustus  

(1) Reoveekogumisalale, mille koormus on 1000 inimekvivalenti või enam, on kohalik 
omavalitsus kohustatud rajama tekkinud ja kokku kogutud reovee juhtimiseks 

reoveepuhastisse purgimissõlme.  

(2) Reoveekogumisalale, mille koormus on alla 1000 inimekvivalenti, on kohalik omavalitsus 
kohustatud rajama purgimissõlme, kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või kui 
purgitava reovee koormus ületab ööpäevas enam kui 10% lähima reoveepuhasti 

projekteeritud koormusest.  

(3) Reoveepuhasti koormus on aasta jooksul reoveepuhastisse jõudev suurima 

nädalakeskmise saasteainete koguse alusel arvestatud ööpäevane kogus inimekvivalentides.  
 

§ 331. Reoveekogumisala  

(1) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga, lähtudes käesolevas 
seaduses sätestatud reoveekogumisala moodustamise kriteeriumitest ning kooskõlastades 

reoveekogumisala moodustamise ja selle ulatuse eelnevalt asjaomase kohaliku 

omavalitsusega.  

(2) Kohalik omavalitsus kannab kuue kuu jooksul pärast reoveekogumisalade kinnitamist 

nende piirid üldplaneeringule koos perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei 
ole reoveekogumisalaks määratud või reoveekogumisalaga hõlmatud.  

(3) Reoveekogumisala muudab keskkonnaminister omal algatusel või asjaomase kohaliku 

omavalitsuse või Keskkonnaameti ettepanekul reoveekogumisala moodustamise 
kriteeriumitest lähtudes. 
 

§ 332. Reoveekogumisala moodustamise kriteeriumid 

(1) Reoveekogumisala moodustamisel lähtutakse põhjaveekihi kaitstusest ja 
reoveekogumisala koormusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi, 

reoveekogumisalal paiknevate veekogude kasutuse asjaolusid, pinnavee seisundit ja 

käesolevas seaduses sätestatud vee kaitse eesmärke.  
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(2) Reoveekogumisala koormus on reoveekogumisalal tekkiv aastaajast sõltuv suurim 

koormus inimekvivalentides, mille arvutamisel võetakse arvesse püsielanike, turistide, 

tööstus- ja muude ettevõtete reovesi sõltumata sellest, kas see juhitakse ühiskanalisatsiooni 

või mitte. Reoveekogumisala koormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse 

ettevõtte omapuhastis ning mis juhitakse heitveena puhastist keskkonda.  

(3) Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku koormuse ühik. 
Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 grammi 
hapnikku ööpäevas.  

(4) Reoveekogumisala suurus peab olema vähemalt 5 hektarit.  

§ 333. Reoveekogumisala moodustamine põhjaveekihi kaitstuse ja reoveekogumisala 
koormuse järgi  

(1) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkonnas tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui ühe hektari kohta tekib koormust rohkem kui 10 inimekvivalenti.  

(2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui ühe 

hektari kohta tekib koormust rohkem kui 15 inimekvivalenti.  

(3) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega alal tuleb moodustada reoveekogumisala, kui 

ühe hektari kohta tekib koormust rohkem kui 20 inimekvivalenti.  

(4) Keskkonnaameti ettepanekul võib reoveekogumisala moodustada käesoleva paragrahvi 

lõigetes 1–3 sätestatud koormustest väiksemate koormuste korral, kui see on vajalik vee 
kaitse eesmärkide saavutamiseks või joogiveevõtukohas joogivee tootmiseks kasutatava 
pinna- või põhjavee kvaliteedipiirväärtuste täitmise tagamiseks ning see on sotsiaal-

majanduslikult põhjendatud. 
 

§ 334. Sotsiaal-majandusliku kriteeriumi arvestamine reoveekogumisala moodustamisel  

(1) Reoveekogumisala moodustamisel tuleb arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks. Ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% tema aasta keskmisest netosissetulekust 

elukohajärgses maakonnas. 

(2) Kui sotsiaal-majandusliku kriteeriumi arvestamise tõttu ei ole tagatud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vee-ettevõtja kulude katmine, siis 

vähendatakse vastavalt reoveekogumisala suurust.  

(3) Kui reoveekogumisala suuruse vähendamise tõttu käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel ei 

ole võimalik vee kaitse eesmärke tähtajaks saavutada, siis reoveekogumisala moodustamisel 

sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ei arvestata. 
 

§ 335. Reoveepuhasti asukoha valik ruumilisel planeerimisel  

(1) Reoveepuhasti asukoha valikul peab planeeringu koostamisel eelistama alasid:  
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1) kus reoveepuhasti avarii korral reovesi ei põhjusta keskkonnaohtu põhjaveele;  
2) kus reoveepuhasti jääb asulast valdavate tuulte suhtes allatuult, välja arvatud kinniste 
süsteemide korral; 
3) mida ei ohusta üleujutused. 

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule tuleb reoveepuhasti asukoha valikul 
arvesse võtta: 
1) olemasolevat kanalisatsiooni ja selle seisundit; 
2) maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi; 
3) kaitsevööndis kehtivaid piiranguid. 
 

§ 336. Reoveepuhasti valik  

Reoveepuhasti valikul peavad kohalik omavalitsus ja vee-ettevõtja arvestama:  
1) heitvee piirväärtusi; 
2) reovee füüsikalisi ja keemilisi omadusi; 
3) reovee tekkimise ja selle omaduste muutumise dünaamikat ajas; 
4) reoveepuhastile suunatava reoveest lähtuva koormuse, sh hüdraulilise koormuse 

muutumist tulevikus; 
5) reoveepuhasti maksumust selle toimimise kestel; 
6) reoveepuhasti rajamise ja kasutamise majanduslikku otstarbekust; 
7) heitvee pinnasesse juhtimise korral põhjaveekihi kaitstust; 
8) veekogu, millesse juhitakse heitvett, ökoloogilisi näitajaid ning vee füüsikalisi ja keemilisi 

näitajaid.  
 
 
 

10. jaotis. 
Üleujutusriskide vähendamine 

 
1. alljaotis. 
Üldsätted 

 

§ 337. Üleujutus  

Üleujutus käesoleva seaduse tähenduses on harilikult veega katmata maa-ala ajutine 
kattumine veega, sealhulgas üleujutus, mis on põhjustatud vooluveekogu veetaseme tõusust 
või mere veetaseme tõusust rannikualal. Üleujutuseks ei loeta kanalisatsioonisüsteemidest 
põhjustatud üleujutust.  
 

§ 338. Üleujutusrisk  

Üleujutusrisk on sellise üleujutuse esinemise võimalikkus, mis võib kaasa tuua ebasoodsa 
mõju inimese tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripärandile või majandustegevusele.  
 

§ 339. Üleujutusriskide vähendamine  
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Üleujutusriskide vähendamiseks koostatakse üleujutusriskide hindamise tulemuste alusel 
üleujutusriskide vähendamiskava iga vesikonna või piiriülese vesikonna Eestis asuva osa 
kohta. 
 

2. alljaotis. 
Üleujutusriskide hindamine 

 

§ 340. Üleujutusriskide hindamise alused  

(1) Üleujutusriskide hindamiseks koostatakse üleujutusriskide hindamise aruanne, 

määratakse olulised riskipiirkonnad ning koostatakse üleujutusohu- ja 

üleujutusriskipiirkondade kaardid.  

(2) Üleujutusriskide hindamisel võetakse arvesse kliimamuutuse võimalikku mõju üleujutuste 

esinemisele ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teabevahetuse raames saadud 
andmeid.  

(3) Üleujutusriskide hindamisel piiriüleses vesikonnas vahetatakse välisriigi pädeva 

asutusega üleujutusriskide alast teavet vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266 

(4) Üleujutusriskide hindamist korraldab Keskkonnaministeerium koostöös 

Põllumajandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga. Keskkonnaministeerium kaasab töösse 
maavalitsusi ja kohalikke omavalitsusi.  
 

§ 341. Üleujutusriskide hindamise aruanne  

(1) Üleujutusriskide hindamise aruande kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

(2) Nõuded üleujutusriskide hindamise aruande sisule kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega.  

(3) Üleujutusriskide hindamise aruanne avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  

(4) Üleujutusriskide hindamise aruanne ajakohastatakse vajaduse korral iga kuue aasta järel 
samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.  
 

§ 342. Oluliste riskipiirkondade määramine  

(1) Üleujutusriskide hindamise aruande põhjal määrab keskkonnaminister käskkirjaga 

olulised riskipiirkonnad.  

(2) Oluline riskipiirkond on piirkond, kus esinevad või võivad esineda olulised üleujutusriskid.  

(3) Piiriüleses vesikonnas kooskõlastatakse oluliste riskipiirkondade asukoht enne nende 

määramist välisriigi pädeva asutusega vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266. 
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§ 343. Üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaardid 

(1) Iga olulise riskipiirkonna kohta koostatakse üleujutusriskide vähendamise seisukohalt 

sobivas mõõtkavas üleujutusohupiirkondade ja üleujutusriskipiirkondade kaardid. 

(2) Üleujutusohupiirkonna kaardil märgitakse alad, kus võib esineda:  
1) väikese tõenäosusega üleujutus – üks kord 1000 või enama aasta jooksul, või erakorralisest 
2) sündmusest põhjustatud üleujutus; 
3) keskmise tõenäosusega üleujutus – üks kord 100 kuni 999 aasta jooksul; 
4) suure tõenäosusega üleujutus – vähemalt üks kord 99 aasta jooksul. 

(3) Üleujutusohupiirkonna kaardile kantakse andmed üleujutuse ulatuse, tulvavee kõrguse 

või veetaseme ning vajaduse korral vee voolukiiruse või vooluhulga kohta.  

(4) Üleujutusriskipiirkonna kaardile kantakse andmed üleujutuse võimaliku ebasoodsa mõju 
kohta ning üleujutusest potentsiaalselt mõjutatud alad, mis vajavad kaitset.  

(5) Üleujutusriskipiirkonna kaardile kantavate käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud 

andmete ja kaitset vajavate alade täpsustatud loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega.  

(6) Piiriülesesse vesikonda kuuluva olulise riskipiirkonna kohta üleujutusohu- ja 
üleujutusriskipiirkondade kaartide koostamiseks vahetatakse välisriigi pädeva asutusega 

teavet vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266. 

(7) Üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaartide koostamist korraldab 
Keskkonnaministeerium vastavalt § § 340 lõikele 4.  

(8) Üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaardid avaldatakse Keskkonnaministeeriumi 
veebilehel.  

(9) Üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaardid ajakohastatakse vajaduse korral iga 
kuue aasta järel samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.  

 
 

 

3. alljaotis. 
Üleujutusriskide vähendamiskava 

 

§ 344. Üleujutusriskide vähendamiskava  

(1) Vesikonnas määratud oluliste riskipiirkondade kohta koostatakse üleujutusriskide 

vähendamiskava (edaspidi riskide vähendamiskava), mille eesmärk on vältida ja vähendada 
üleujutusest tingitud võimalikku ebasoodsat mõju inimese tervisele, varale, keskkonnale, 

kultuuripärandile ja majandustegevusele ning vähendada sellise mõjuga üleujutuste 
esinemise võimalikkust.  
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(2) Riskide vähendamiskavas tuleb käsitleda kõiki riskide vähendamise aspekte, sealhulgas 

kaitset üleujutuste ja nende võimalike tagajärgede eest ning valmisolekut üleujutusteks, 

üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatamise süsteeme.  

(3) Riskide vähendamiskava sisaldab:  
1) üleujutusriskide hindamise aruande tulemusi vesikondades kaardil, kus on näidatud 

vesikonnas määratud olulised riskipiirkonnad; 
2) üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaarte ning nende kaartide põhjal tehtud 

järeldusi; 
3) üleujutusriskide vähendamise eesmärkide kirjeldust; 
4) kokkuvõtet punktis 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmetest nende 

tähtsuse järjekorras;  
5) piiriüleses vesikonnas rakendatavate piiriülese mõjuga meetmete tasuvuse hindamiseks 

kasutatud meetodite kirjeldust; 
6) vähendamiskava rakendamise kirjeldust meetmete rakendamise tähtsusjärjekorras; 
7) kokkuvõtet üldsuse teavitamisest ja kaasamisest; 
8) riskide vähendamiskava rakendavate asutuste loetelu; 
9) piiriülese vesikonna korral välisriigiga tehtud koostöö kirjeldust; 
10) selgitust riskide vähendamiskava ja veemajanduskava vaheliste seoste kohta. 

(4) Riskide vähendamiskava koostamisel võetakse arvesse üleujutuste ulatust ja 
kulgemisteid, potentsiaalselt üleujutatavaid piirkondi, käesolevas seaduses sätestatud vee 
kaitse eesmärke, pinnase ja vee kasutamise ja kaitse nõudeid, ruumilist planeerimist, 

maakasutust, looduskaitse nõudeid ja piiranguid, navigatsiooni ja sadamate infrastruktuuri, 

kavaga seotud tulusid ja kulusid ning  piiriülese vesikonna riskide vähendamiskava korral 
välisriigi pädevalt asutuselt teabevahetuse raames saadud andmeid.  

(5) Riskide vähendamiskavas kavandatud nõudeid, piiranguid ning muude asjakohaste 
meetmete rakendamise vajadust võetakse arvesse veemajanduskava, 

maaparandushoiukava, üld- ja detailplaneeringute ning riiklike ja kohalike omavalitsuste 
kriisireguleerimisplaanide koostamisel.  

(6) Riskide vähendamiskava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium vastavalt § § 340 

lõikele 4. 

(7) Riskide vähendamiskava kiidab heaks enne Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitamist 

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon.  

(8) Riskide vähendamiskava koostamise menetlusele, ajakohastamisele ja avaldamisele 

kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki 1. jao sätteid käesoleva 
peatüki 3. jao 4. jaotises veemajanduskava ning käesolevas jaotises üleujutusriskide 

vähendamiskava kohta sätestatud erisustega. 

§ 345. Piiriülese vesikonna riskide vähendamiskava  

(1) Piiriüleses vesikonnas koostatakse riskide vähendamiskava vesikonna Eestis paikneva osa 
kohta või kogu piiriülese vesikonna kohta. Vajaduse korral koostatakse üksikasjalikum riskide 

vähendamiskava piiriülese vesikonna alamvesikonna tasandil.  
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(2) Riskide vähendamiskava koostamisel vahetatakse välisriigi pädeva asutusega § § 344  

lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud teavet vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266. 

(3) Kogu piiriülest vesikonda hõlmava riskide vähendamiskava koostamisel tehakse välisriigi 

pädevate asutustega koostööd vastavalt välislepingule.  

(4) Riskide vähendamiskavas kavandatud meetmed ei tohi oma ulatuse ja mõju tõttu 

üleujutusriske piiriüleses vesikonnas üles- või allavoolu asuva välisriigi territooriumil oluliselt 
suurendada, välja arvatud juhul, kui sellised meetmed on asjaomase riigi pädevate 

asutustega kooskõlastatud vastavalt käesoleva seaduse §-le § 266 ning sobivate meetmete 

kohaldamises on jõutud kokkuleppele.  

§ 346. Riskide vähendamiskava ajakohastamine  

(1) Riskide vähendamiskava ajakohastamisel võetakse arvesse üleujutusriskide hindamise 

aruande ning üleujutusohu- ja üleujutusriskipiirkondade kaartide ajakohastamise tulemusi 
ning kliimamuutuse võimalikku mõju üleujutuste esinemisele.  

(2) Ajakohastatud riskide vähendamiskavas esitatakse lisaks käesoleva seaduse § § 344 lõikes 

3 sätestatule:  
1) ülevaade pärast vähendamiskava viimast kinnitamist asetleidnud muutustest ja käesoleva 

paragrahvi lõikes 1 osutatud ajakohastamise tulemuste kokkuvõte;  
2) vähendamiskava eesmärkide saavutamise edukuse hinnang; 
3) vähendamiskavas kavandatud, kuid seni rakendamata meetmete kirjeldus ja nende 

rakendamata jätmise põhjendus; 
4) vähendamiskava viimasest kinnitamisest arvates rakendatud täiendavate meetmete 

kirjeldus. 
 

§ 347. Riskide vähendamiskava rakendamine  

 
Üleujutusriskide vähendamiskava rakendamist korraldavad Keskkonnaministeerium ja 
Siseministeerium koostöös teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega. 
 
 

4. jagu. 
Vee kasutamise ja kaitse täpsustatud nõuded 

 
1. jaotis. 

Saasteainete ja heitvee keskkonda juhtimine 
 

§ 348. Heitvee keskkonda juhtimise tingimused  

(1) Keskkonda võib juhtida heitvett, mis ei ületa käesoleva seaduse § § 359 alusel 

kehtestatud või veeloaga määratud heitvee piiväärtusi, välja arvatud juhul, kui heitvee 
juhtimine keskkonda on vastavalt käesolevale jaole keelatud. 

(2) Reovesi tuleb puhastada kohapeal, juhtida reoveepuhastisse või vedada 

kogumismahutisse või purgimissõlme, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti.  
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(3) Käesolevas jaotises sätestatud heitvee keskkonda juhtimise piiranguid ei kohaldata 

heitveele, mis vastab vähemalt käesoleva seaduse § § 328 lõike 5 alusel kehtestatud joogivee 

tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi piirväärtustele. 

(4) Käesolevas jaotises sätestatud heitvee piirväärtusi ja heitvee keskkonda juhtimise 

nõudeid ei kohaldata sademeveele, kaevandusveele ega maaparandusveele. 

Maaparandusvett juhitakse keskkonda vastavalt maaparandusseaduses sätestatud nõuetele. 

§ 349. Saasteainete, sealhulgas ohtlike ainete keskkonda juhtimise vältimine ja 
piiramine  

(1) Saasteainete juhtimine veekogusse, millest võetakse vett joogivee tootmiseks, otse 

põhjavette ning joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale ja hooldusalale on keelatud. Otse 
põhjavette juhtimine käesoleva seaduse tähenduses on põhjavette juhtimine ilma pinnasest 

või aluspinnasest läbi nõrgumata.  

(2) Saasteaineid, välja arvatud ohtlikke aineid, võib juhtida otse põhjavette tähtajalise veeloa 

alusel käesoleva seaduse §-s  § 352 sätestatud tingimustel. 

(3) Prioriteetse ohtliku aine ja käesoleva seaduse  § § 291 lõike 3 alusel kehtestatud 
nimistusse 1 kuuluva ohtliku aine veekogusse ja pinnasesse juhtimine on keelatud.  

(4) Erandjuhtudel võib prioriteetset ohtlikku ainet või nimistusse 1 kuuluvat ohtlikku ainet 
juhtida veekogusse ja pinnasesse tähtajalise veeloa alusel, kui heitega seotud tegevust ei ole 

võimalik sotsiaalmajanduslikel põhjustel lõpetada ja see tegevus ei põhjusta pinnavee, 

põhjavee või pinnase kvaliteedi piirväärtuste ületamist, pinnaveekogumi seisundiklassi 
halvenemist ega põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi halvenemist.  

(5)  Prioriteetset ainet ja käesoleva seaduse §  § 291 lõike 3 alusel kehtestatud nimistusse 2 
kuuluvat ohtlikku ainet võib veekogusse ja pinnasesse juhtida veeloa alusel. 

(6) Ohtlike ainete juhtimine majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks 

määratud aladele, joogiveevõtukoha toitealale ja joogiveevõtualale on keelatud. 
 

§ 350. Heitvee veekogusse  juhtimise vältimine ja piiramine  

(1) Veekogusse, millest võetakse vett joogivee tootmiseks, on heitvee juhtimine keelatud.  

(2) Veekogusse, mille ääres asub supluskoht või supelrand, heitvee juhtimisel peab heitvee 
väljalase olema supluskohast või supelrannast vähemalt 200 meetri kaugusel.  

§ 351. Heitvee veekogusse  juhtimise piiramine veeloa alusel  

(1) Heitvee juhtimisel veekogusse, mille pinnaveekogumi seisundiklass on kesine, halb või 

väga halb või on oht, et pinnaveekogumi seisundiklass halveneb, võib veeloa andja veeloaga 
lubatud saasteainete heitkoguseid veeloaga vähendada, kui heitvee juhtimise tulemusena 

ületatakse pinnavee kvaliteedi piirväärtusi. 
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(2) Heitvee juhtimisel veekogusse, mille pinnaveekogumi seisundiklass on halb või väga halb, 

võib veeloa andja veeloaga määrata veekogusse juhitavale heitveele käesoleva seaduse § § 

359 lõike 1 alusel kehtestatud heitvee piirväärtustest kuni 30% rangemad piirväärtused.  

(3) Heitvee juhtimisel veekogusse, mille tulemusena ületatakse pinnavee kvaliteedi 

piirväärtusi või on tõenäoline, et veekogu pinnaveekogumi seisundiklass halveneb, võib 

veeloa andja määrata veeloaga veekogusse juhitavale heitveele käesoleva seaduse § § 359 
lõike 1 alusel kehtestatud piirväärtustest kuni 15% rangemad piirväärtused.  

(4) Kui veeloaga määratud saasteainete heitkogused ületavad veekogusse või veekogumisse 

veemajanduskava meetmeprogrammiga kehtestatud lubatud summaarset saasteainete 

heitkogust aastas, vähendatakse seda heitkogust ületava koguse võrra kõikide vastavasse 
veekogusse heitvee juhtimiseks antud veelubade saasteainete heitkoguseid 

proportsionaalselt. 

(5) Majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks määratud aladele heitvee 

juhtimisel määratakse veeloaga käesoleva seaduse § § 359 lõike 1 alusel kehtestatud heitvee 

piirväärtustest 30% rangemad piirväärtused või piiratakse saasteainete heitkoguseid 
heitvees. 
 

§ 352. Heitvee otse põhjavette juhtimise vältimine 

(1) Otse põhjavette on heitvee juhtimine keelatud. 

(2) Otse põhjavette võib veeloa alusel juhtida maasoojussüsteemis soojusvaheti läbinud 
põhjavett, kui see juhitakse tagasi samasse põhjaveekihti ning väljaspool joogiveevõtukoha 

mõjuraadiust. 

(3) Kui see ei takista põhjaveekogumi suhtes vee kaitse eesmärgi saavutamist, siis võib 

veeloas sätestatud tingimustel otse põhjavette juhtida: 
1) geoloogiliste setendite kihtidesse, millest põlevad maavarad või muud ained kaevandati, 

või geoloogiliste setendite muudesse kihtidesse, mida ei saa looduslikel põhjustel püsivalt 
kasutada muul otstarbel, heitvett, mis ei tohi sisaldada muid saasteaineid peale nende 
saasteainete, mis on tekkinud põlevate maavarade uurimise ja kaevandamise käigus; 

2) kaevandustest ja karjääridest väljapumbatud vett või seoses ehitus- ja hooldustöödega 
väljapumbatud vett, tingimusel, et vesi juhitakse samasse põhjaveekihti, millest see välja 
pumbati; 

3) geoloogiliste setendite kihtidesse, mida ei saa looduslikel põhjustel püsivalt kasutada muul 
otstarbel, maagaasi või vedelgaasi selle ladustamise eesmärgil; 

4) geoloogiliste setendite kihtidesse maagaasi või vedelgaasi selle ladustamise eesmärgil, kui 
see on hädavajalik maagaasiga varustamise tagamiseks ja kui ladustamise käigus 
välditakse gaasi vastuvõtva põhjavee seisundi halvenemine või selle oht tulevikus; 

5) põhjavette aineid teaduslikul eesmärgil pinna- ja põhjavee kirjeldamiseks, kaitsmiseks või 
seisundi parandamiseks koguses, mis on nimetatud otstarbel hädavajalik. 

 

§ 353. Heitvee joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale ja hooldusalale juhtimise vältimine  

Heitvee juhtimine joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale ja hooldusalale on keelatud. 
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§ 354. Heitvee pinnasesse juhtimise piiramine  

Heitvee juhtimisel pinnasesse ei tohi ületada käesoleva seaduse § § 319 lõike 1 alusel 
kehtestatud pinnase kvaliteedi piirväärtusi ja seejuures tuleb arvestada juhtimise piirkonna 
keskkonnatingimusi. 
 

§ 355. Reovee kogumine ja heitvee juhtimine pinnasesse reoveekogumisalal  

(1) Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee 

lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo purgimissõlme.  

(2) Reoveekogumisalal koormusega alla 2000 inimekvivalenti, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib pinnasesse juhtida vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett.  

(3) Reoveekogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem on heitvee pinnasesse 

juhtimine keelatud. 

(4) Reovee puhastamiseks kohapeal võib rajada omapuhasti reoveekogumisalale 
koormusega alla 2000 inimekvivalenti, kus puudub ühiskanalisatsioon.  

(5) Reoveekogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem on omapuhastite 
kasutamine keelatud. Nimetatud keeldu ei kohaldata eelpuhastitele ega 

tööstusreoveepuhastitele.  
 

§ 356. Omapuhasti  

Omapuhasti käesoleva peatüki tähenduses on reoveepuhasti, mille projekteeritud koormus on 
kuni 50 inimekvivalenti. 
 

§ 357. Eelpuhasti  

Eelpuhasti käesoleva peatüki tähenduses on muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende 
kombinatsioonid ja muud reovee osalise puhastamise tehnoloogilised seadmed, mille läbimise 
järel reovesi juhitakse ühiskanalisatsiooni või tööstusreoveepuhastisse.  
 

§ 358. Tööstusreoveepuhasti  

 
Tööstusreoveepuhasti käesoleva peatüki tähenduses on reoveepuhasti, mis puhastab vaid 
tööstuses või muu tootmise käigus tekkinud reovett ja kust heitvesi juhitakse  keskkonda.  
 

§ 359. Heitvee keskkonda juhtimise piirmäärad ja täpsustatud nõuded  

(1) Heitvee puhastamise täpsustatud nõuded, saasteainete sisalduse piirväärtused heitvees 
ning heitveega saasteainete  veekogusse, otse põhjavette või pinnasesse juhtimise 

heitkogused ning täpsustatud nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
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(2) Ohtliku aine lubatava heite piirkogused tooraine- või toodanguühiku kohta kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 
 

 
2. jaotis 

Sademevee ja kaevandusvee keskkonda juhtimine  
  

§ 360. Sademevee keskkonda juhtimise nõuded  

(1) Sademevesi on sademetena langenud ning ehitiste, sealhulgas kraavide kaudu kogutav ja 
ärajuhitav vesi. 
 
(2) Ühiskanalisatsiooni kaudu või tootmisterritooriumilt keskkonda juhitav sademevesi peab 
vastama sademevees saasteainete sisaldusele kehtestatud piirväärtustele.  
 
(3) Saasteainete sisalduse piirväärtused sademevees ning sademeveega saasteainete 
keskkonda juhtimise heitkogused kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 361. Kaevandusvee keskkonda juhtimise nõuded 

 
(1) Keskkonda juhitav kaevandusvesi peab vastama kaevandusvees saasteainete sisaldusele 
kehtestatud piirväärtustele. 
 
(2) Saasteainete sisalduse piirväärtused kaevandusvees ning kaevandusveega saasteainete 
keskkonda juhtimise heitkogused kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

3. jaotis. 
Tegevuse piiramine joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal, toitealal ja hooldusalal 

 

§ 362. Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala  

(1) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala on joogiveevõtukohta ümbritsev maa- või veeala, kus 

joogivee kvaliteedi piirväärtustele vastavuse tagamiseks ning joogiveevõtuehitise kaitsmiseks 
on tegevust piiratud vastavalt käesoleva seaduse §-le § 363. 

(2) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala ulatus on:  
1) 50 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 
2) 50 meetrit puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 meetrit rea äärmistest 

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse 
põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

3) 200 meetrit veevõtukohast ülesvoolu, 50 meetrit allavoolu ning 50 meetrit veevõtukohast 
mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui 
vett võetakse vooluveekogust; 

4) veekogu akvatoorium koos 90 meetri laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse maismaa 
seisuveekogust.  
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§ 363. Tegevuse piiramine joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal  

(1) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal tuleb vältida põhjavee, veekogu või selle osa 

kvaliteedi halvenemist ulatuses, mis toob joogivee tootmisel kaasa veetöötluse kulude 

olulise suurenemise. 

(2) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal on lubatud üksnes järgmised tegevused: 
1) joogiveevõtuehitise ehitamine, teenindamine, kasutamine, rekonstrueerimine ja 

lammutamine; 
2) metsa majandamine; 
3) rohttaimede niitmine; 
4) keskkonnaseire ja teadustööd; 
5) keskkonnajärelevalve ja tervisekaitse alased tegevused. 

(3) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal võivad viibida ainult isikud, kes sooritavad käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevusi või nendega seotud ülesandeid, või isikud, kes on 

saanud vastava loa käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusteks.  
 

§ 364. Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala suurendamine  

(1) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala võib põhjaveekihist vee võtmise korral ulatuda 

veevõtukohast kuni 200 meetrini, kui põhjaveekihist võetakse vett üle 500 m3 ööpäevas.  

(2) Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala võib maismaa seisuveekogust vee võtmise korral 

hõlmata veekogu kaldavööndi laiuses kuni 200 meetrit, kui veekogust võetakse vett üle 
500 m3 ööpäevas.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel määrab joogiveevõtukoha 
sanitaarkaitseala täpsed piirid sanitaarkaitseala projekti alusel Keskkonnaamet 

projekteerimistingimuste kohta kohalikule omavalitsusele esitatud ettepanekus vastavalt 
ehitusseadustikule.  

§ 365. Joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala vähendamine  

(1) Keskkonnaamet võib vähendada joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala ning määrata 

joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealaks:  
1) 10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas;  
2) 10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m3 ööpäevas, kuid alla 

50 m3 ööpäevas, ning kui joogiveevõtukoht on hästi kaitstud vastavalt joogiveevõtukoha 
ja põhjavee seisundi eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste tööde 
tegija tegevusluba omav isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on Terviseameti 
kirjalik nõusolek;  

3) 30 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m3 ööpäevas ja 
joogiveevõtukoht asub kaitstud põhjaveega alal.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel määrab joogiveevõtukoha 

sanitaarkaitseala täpsed piirid sanitaarkaitseala projekti alusel Keskkonnaamet. 
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§ 366. Joogiveevõtukoha toiteala ja tegevuse piiramine toitealal  

(1) Kui joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala ei taga piisavat kaitset vastavalt § § 362 lõikele 1, 

siis määrab keskkonnaminister käskkirjaga/määrusega joogiveevõtukohale toiteala, mis võib 

ulatuda joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala välispiirist kuni 10 000 meetrini. 

(2) Kui on oht, et ei saavutata veekogumi head seisundit või ületatakse vee kvaliteedi 

piirväärtusi, siis võib keskkonnaminister käskkirjaga joogiveevõtukoha toitealal keelata või 
piirata järgmisi tegevusi: 
1) väetamine; 
2) taimekaitsevahendite kasutamine. 

(3) Joogiveevõtukoha toiteala täpse ulatuse ja täpsed piirid määrab keskkonnaminister 

käskkirjaga joogiveevõtukoha toiteala projekti alusel. 

§ 367. Hooldusala ja tegevuse piiramine hooldusalal 

(1) Hooldusala on puurkaevu või -auku või salvkaevu ümbritsev maa- või veeala, kus 
põhjavee saastumise vältimiseks ning ehitiste kaitsmiseks ja hooldamiseks piiratakse tegevust. 

(2) Hooldusala on järgmistel puurkaevudel või -aukudel ning salvkaevudel: 

1) soojussüsteemi puurkaev ja -auk; 

2) riikliku keskkonnaseirejaamade nimistusse kuuluv põhjaveeseire puurkaev või -auk, mida 
kasutatakse üksnes põhjaveeseire eesmärgil; 

3) põhjaveehaare, millega võetakse vett alla 5 m3 ööpäevas või millega võetakse tootmisvett. 

(3) Hooldusala ulatus on 10 meetrit. 

(4) Soojussüsteemi puurkaevu või -augu hooldusala ulatus on 10 meetrit puurkaevude või -
aukude rea teljest mõlemale poole, 10 meetrit rea äärmistest puurkaevudest või -aukudest 
juhul, kui soojussüsteem koosneb kahest või enamast puurkaevust või -august. 

(5) Hooldusalal on keelatud kõik tegevused, mis võivad ohustada põhjaveekihi vee omadusi, 
sealhulgas: 
1) väetiste ja pestitsiidide kasutamine; 
2) maaparandussüsteemide rajamine; 
3) keskkonnaohtliku ehitise püstitamine; 
4) reoveesette, sõnniku ja vadaku laotamine ja ladustamine; 
5) kanalisatsiooni või reovee kogumissüsteemide rajamine; 
6) kalmistu rajamine; 
7) jäätmete käitlemine või ladustamine. 
 

 

4. jaotis. 
Põllumajandustegevuse keskkonnanõuded ja saastamise piiramine 

põllumajandustegevuses 
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§ 368. Põlluraamat  

(1) Põllumajandustootja peab pidama põlluraamatut käesoleva seaduse tähenduses. 

Põllumajandustootja on põllumajandustootja nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 030, 

31.01.2009, lk 16–99) artikli 2 punkti a tähenduses.  

(2) Põlluraamatusse tuleb kanda muu hulgas andmed põllumajandusmaa pindala, mulla 
omaduste, saagi, kasutatavate väetiste ning taimekaitsevahendite liikide, koguste ja 

kasutamisaja kohta. 

(3) Põlluraamatusse kantavate täpsustatud andmete ja tööde loetelu, põlluraamatu vormi ja 

põlluraamatu pidamise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.  
 

§ 369. Hea põllumajandustava  

(1) Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeerium edendavad hea 
põllumajandustava järgimist põllumajandustootjate poolt.  

(2) Hea põllumajandustava käesoleva seaduse tähenduses on üldtunnustatud tootmisvõtted 
ja -viisid, mille järgimise korral vähendatakse põllumajandustegevusest tekkivat vee saastuse 

riski.  

§ 370. Väetis  

 
Väetis käesoleva seaduse tähenduses on selline aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk 
on kasvatatavate taimede varustamine toitainetega. Väetiseks on ka silomahl, vadak, kompost, 
sõnnik, sealhulgas virts, ning muud orgaanilised taimse või loomse päritoluga ained, mis otse 
või töödeldult mulda viiakse. 
 
 

§ 371. Väetise kasutamise nõuded  

(1) Mineraalväetise laotamine lennukilt on keelatud.  

(2) Väetise laotamine külmunud, lumega kaetud, veega kaetud või veega küllastunud 

pinnasele on keelatud.  

(3) Mineraalväetisega on lubatud aastas maapinnale laotada haritava maa ühe hektari kohta 

selline kogus lämmastikku ja fosforit, mis on põllumajanduskultuuride kasvuks vajalik. 

Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 100 kilogrammi hektari kohta aastas, 
tuleb laotada jaotatult.  

(4) Mineraalväetisega aastas haritava maa hektari kohta lubatud lämmastiku ja fosfori 
maksimaalsed kogused sõltuvalt kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagist kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega.  
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(5) Keskkonnaminister kehtestab määrusega väetise laotamise nõuded sõltuvalt aastaajast ja 

maapinna kaldest selleks, et vältida väetise sattumist põhjavette. 

 

§ 372. Sõnnikuga väetamine  

(1) Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik pärast laotamist mulda viia 48 tunni jooksul.  

(2) Sõnnikuga on lubatud laotada haritavale maale ühe hektari kohta kuni 170 kilogrammi 
lämmastikku ja kuni 25 kilogrammi fosforit aastas, mille hulka on arvatud karjatamisel 

loomade poolt maale jäetavas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor.  

(3) Erinevate sõnnikuliikide koostise järgi eristamiseks ja nendega mulda kanduva 

toitainetekoormuse arvutamiseks kehtestab sõnniku koostise nõuded 

põllumajandusminister määrusega.  
 

§ 373. Vedelsõnniku laotusplaan 

(1) Vedelsõnniku laotamine koguses, mis vastab 300-le loomühikule või rohkem, on lubatud 

ainult Keskkonnaameti kinnitatud vedelsõnniku laotusplaani alusel.  

(2) Vedelsõnniku laotusplaan on tegevuskava, milles määratakse maapinnale laotatav 
vedelsõnniku kogus, laotusala pindala, laotamisviisid, laotamise aeg, laotusala põhjaveekihi 

kaitstus, laotusalal asuvad veekogud ning joogiveevõtukohad ja nende sanitaarkaitsealad ja 
toitealad. 

(3) Laotatava vedelsõnniku koguse suurenemise korral peab põllumajandustootja taotlema 
Keskkonnaametilt olemasoleva laotusplaani muutmist või esitama Keskkonnaametile 

kinnitamiseks uue laotusplaani.  
 

§ 374. Silomahla ja vadakuga väetamine  

(1) Silomahla ja vadakuga väetamiseks tuleb need segada veega vähemalt vahekorras 1:1.  

(2) Veega segatud silomahla või vadakut võib haritava maa ühe hektari kohta laotada kuni 30 
tonni aastas.  
 

§ 375. Loomapidamise piirangud  

(1) Põllumajandusmaa ühe hektari kohta tohib pidada aasta keskmisena kuni kahele 
loomühikule vastaval hulgal loomi.  

(2) Rohkem kui kahele loomühikule vastaval hulgal loomi põllumajandusmaa ühe hektari 

kohta tohib pidada juhul, kui sõnnik kogutakse loomapidamishoone juures asuvasse 

lekkekindlasse ladustamiskohta või kui sõnnik kogutakse kokku ja veetakse ära. 
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(3) Sõnniku äravedamiseks peab isikul olema sõlmitud äravedajaga kirjalik leping, kui isik ei 

vea sõnnikut ise ära. 

(4) Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid kehtestab 

põllumajandusminister määrusega.  

§ 376. Väetise ja silo ladustamise ja vedamise nõuded  

(1) Väetise ja silo ladustamisel ning vedamisel peab vältima selle sattumist keskkonda. 

(2) Väetise ja silo ladustamisel ja vedamisel tuleb järgida käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel 

kehtestatud nõudeid.  

(3) Väetise ja silo ladustamise ja vedamise täpsustatud nõuded kehtestab keskkonnaminister 

määrusega.  
 

§ 377. Põllumajandustegevuse piirangud nitraaditundlikul alal  

(1) Nitraaditundlikul alal võib piirata: 
1) mineraalväetistega laotatavat lämmastikku aasta keskmise koguseni 100 kg ühe hektari 

põllumaa kohta; 
2) loomapidamist 1,5 loomühikuni haritava maa ühe hektari kohta; 
3) reoveesette kasutamist.  

(2) Nitraaditundlikul alal on põhjavett olulisel määral mõjutavate allikate ja karstilehtrite 
ümbruses kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast keelatud väetamine, 
taimekaitsevahendite kasutamine ja lekkekindla ladustamiskohata sõnniku ladustamine.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangute täpsustused kehtestab 

nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjas Vabariigi Valitsus määrusega. 

(4) Keskkonnaseire tulemuste alusel muudetakse nitraaditundlikul alal kehtestatud 

piiranguid vajadusel iga nelja aasta järel. 
 
 

5. Jaotis. 
Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded 

 

§ 378. Kanalisatsiooniehitised  

(1) Kanalisatsiooniehitis käesoleva jaotise tähenduses on reovee kogumiseks, puhastamiseks 

või heitvee keskkonda juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustik, reoveepuhasti, pumpla või 
muu reovee kogumise ja puhastamise ning heitvee keskkonda juhtimisega seotud hoone või 

rajatis. 

(2) Kanalisatsiooniehitiseks käesoleva jaotise tähenduses ei ole sademevee 

kanalisatsiooniehitis ega ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhasti, mis asub 
tootmisettevõtte territooriumil. 
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§ 379. Kanalisatsiooniehitise kaitsevöönd  

(1) Kanalisatsiooniehitise kaitsevöönd on kanalisatsiooniehitise, välja arvatud 

kanalisatsioonitorustik, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, puurkaevust või -august.  

(2) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi vähim ulatus on 5 meetrit ja suurim ulatus on 500 
meetrit. 

(3) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi ulatust arvestatakse kanalisatsiooniehitise hoone 

välisseinast või rajatise või seadme välispiirjoonest. Kaitsevööndi ulatuse määramisel ei 

arvestata kanalisatsiooniehitise torustikku.  

(4) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi täpne ulatus määratakse lähtudes lähiümbruse 
pinnasest ja selle omadustest, kanalisatsiooniehitise projekteeritud koormusest, reovee 

puhastamise ja reoveesette töötlemise viisist ning reoveepumplasse juhitava reovee 

vooluhulgast. 

(5) Kanalisatsiooniehitise kaitsevöönd määratakse eraldi igale reovee puhastamise ja 

reoveesette töötlemise protsessi tehnoloogilisele osale. 

(6) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi ja joogiveevõtukoha sanitaarkaitseala kattumise 

korral tuleb lähtuda kõige rangemast nõudest.  
 

§ 380. Piirangud kanalisatsiooniehitise kaitsevööndis  

(1) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis ei ole seotud 

kanalisatsiooniehitise kasutamisega.  

(2) Kanalisatsiooniehitise kaitsevööndis võivad asuda üksnes kanalisatsiooniehitise 

teenindamiseks vajalikud hooned.  
 

§ 381. Tootmisettevõtte territooriumil asuva kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi 
vähendamine  

Kui kanalisatsiooniehitis on rajatud või rajatakse tootmisettevõtte territooriumile eesmärgiga 
puhastada selle ettevõtte toimimise käigus tekkinud tööstusreovett, kuid territooriumi 
konfiguratsiooni või suuruse tõttu ei ole võimalik tagada käesoleva seaduse § § 383 alusel 
kehtestatud kaitsevööndi vähimat ulatust, võib keskkonnaminister käskkirjaga kaitsevööndit 
vähendada tingimusel, et reovee puhastamisel rakendatakse keskkonnaohu vältimise ja 
keskkonnariski vähendamise meetmeid. 
 

§ 382. Kanalisatsiooniehitisest lähtuva olulise keskkonnahäiringu vältimine 
ja vähendamine  

(1) Kanalisatsiooniehitisest lähtuv oluline keskkonnahäiring ei tohi ulatuda kaitsevööndist 

kaugemale. 
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(2) Kui kavandatavast kanalisatsiooniehitisest lähtuv oluline keskkonnahäiring võib ulatuda 

kaitsevööndist kaugemale, peab kohalik omavalitsus sellise häiringu vältimiseks või 

vähendamiseks rakendama ruumilisel planeerimisel vajalikke meetmeid, sealhulgas: 
1) suurendama kaitsevööndi ulatust, kui see ei too kaasa põhjendamatuid piiranguid 

maaomanikele maa kasutamisel; 
2) muutma kanalisatsiooniehitise asukohta. 

(3) Kui kanalisatsiooniehitisest lähtuv oluline keskkonnahäiring ulatub kaitsevööndist 
kaugemale, peab reoveepuhasti omanik või valdaja sellise häiringu vältimiseks rakendama 
vajalikke meetmeid, sealhulgas muutma reovee puhastamise või reoveesette töötlemise 

protsessi tehnoloogilist lahendust. 
 

§ 383. Kanalisatsiooniehitise täpsustatud veekaitsenõuded ja kaitsevööndi täpsustatud 
ulatused  

Kanalisatsiooniehitise täpsustatud veekaitsenõuded ning kanalisatsiooniehitise kaitsevööndi 

täpsustatud ulatused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 
 
 

6. jaotis. 
Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla veekaitsenõuded 

 

§ 384. Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla  

 
Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla käesoleva jaotise tähenduses on: 
1) nafta- ja põlevkivisaaduse mahuti, mille maht on üle 3 m3; 
2) üle 3 m3 mahuga nafta- ja põlevkivisaaduse mahuti koos torustiku ja seadmetega; 
3) üle 3 m3 mahuga nafta- ja põlevkivisaaduse mahuti koos torustiku ja seadmetega ning 

laadimis- või tankimisplatsiga. 
 

§ 385. Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevöönd  

(1) Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevöönd on ehitise välispinna või selle täitmis- või 

tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõtte territooriumist 

või hoonest. 

(2) Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndi vähim ulatus on 25 meetrit ja suurim 
ulatus on 150 meetrit. 
 

§ 386. Piirangud nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndis  

(1) Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndis on keelatud kõik tegevused, mis ei ole 
seotud hoidla kasutamisega. 

(2) Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndis võivad paikneda üksnes hoidla 
teenindamiseks vajalikud hooned. 
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(3) Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla võib paikneda suurõnnetuse ohuga ettevõtte 

territooriumil, kui hoidla teenindab ainult seda ettevõtet.  
 

§ 387. Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndi täpsustatud ulatused  

 
Nafta- ja põlevkivisaaduse hoidla kaitsevööndi täpsustatud ulatused kehtestab Vabariigi 
Valitsus määrusega.  
 
 

7. jaotis. 
Veekogu paisutamine, veetaseme langetamine ja veekogu tõkestamine 

 

§ 388. Veekogu paisutamine  

 
Veekogu paisutamine käesoleva seaduse tähenduses on tegevus, millega tõstetakse veekogu 
looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit. 

§ 389.  Paisutamise nõuded  

(1) Paisutamist tuleb korraldada viisil, mis tagab selle mõjupiirkonnas veeloas määratud 
vooluveerežiimi ja veetaseme. 

(2) Paisu omanik peab hoidma paisu ja sellega seotud ehitised korras, vältides seejuures 
paisust tulenevat keskkonnaohtu või vähendades keskkonnariski. 
 

§ 390. Kõrgeim ja madalaim paisutustase  

(1) Paisu tekitatava paisutustaseme suurim ja väikseim absoluutkõrgus määratakse veeloas. 

(2) Paisu konstruktsioon ja hüdrotehniline lahendus peavad võimaldama reguleerida 

veetaset veeloaga määratud ulatuses.  
 

§ 391. Kalastiku kaitse veekogu paisutamisel  

(1) Paisu omanik peab tagama kalade läbipääsu nii paisust üles- kui ka allavoolu, kui see on 

Keskkonnaameti otsuse kohaselt vajalik asjaomase veekogumi hea seisundi saavutamiseks. 

(2) Täpsemad tingimused paisu juures asuva kalade läbipääsu kohta määratakse veeloas. 

(3) Paisu omanik peab paigaldama turbiinide sissevoolust või juurdevoolukanalist kalade 

eemale juhtimiseks võre või muu kalatõkke, mille avade laius ei ületa 25 mm.  

§ 392. Sanitaarvooluhulga tagamine paisutamisel  

(1) Paisust vahetult allpool olevas jõelõigus tuleb pidevalt tagada sanitaarvooluhulk või 

looduslik äravool, kui looduslik äravool on sanitaarvooluhulgast väiksem.  
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(2) Sanitaarvooluhulk on jäävaba perioodi (maist oktoobrini) 95% ületustõenäosusega kuu 

keskmine miinimumvooluhulk.  
 

§ 393. Paisu hoolduspäevik  

(1) Paisu omanik peab pidama paisu hoolduspäevikut, mis sisaldab vähemalt: 
1) üks kord aastas uuendatavat teavet paisu tehnilise seisukorra kohta; 
2) teavet paisul tehtud ehitus- ja hooldustööde kohta; 
3) veeloaga määratud seire andmeid.  

(2) Pärast veeloa kehtivuse lõppu peab veeloa omaja ühe kuu jooksul esitama veeloa andjale 

väljavõtte hoolduspäevikust.  
 

§ 394. Veekogu veetaseme langetamine  

(1) Veekogu veetaseme langetamine käesoleva seaduse tähenduses on veekogu 

olemasoleva veetaseme alandamine rohkem kui 0,3 meetrit.  

(2) Paisutamiseks antud veeloa kehtivuse lõppemisest, kui paisu omanik või valdaja ei soovi 
paisutamist jätkata, või veekogu veetaseme langetamise kavatsusest muudel juhtudel tuleb 
teavitada veeloa andjat vähemalt kuus kuud ette. 

(3) Paisutamiseks antud veeloa kehtivuse lõppedes, kui paisu omanik või valdaja ei ole 
paisutamise jätkamiseks taotlenud veeluba, või kui veeloa andja keeldub paisutamiseks uue 

veeloa andmisest, on veeloa omaja kohustatud Keskkonnaameti nõudmisel langetama 
veekogu veetaseme enne veekogu paisutamist olnud tasemele. 

(4) Keskkonnaametil on õigus nõuda veekogu veetaseme langetamist enne veekogu 
paisutamist olnud tasemele keskkonnakaitse kaalutlustel, eelkõige keskkonnaohu ja olulise 

keskkonnahäiringu vältimiseks või vähendamiseks. 

(5) Paisu omanik või valdaja peab pärast veekogu veetaseme langetamist korrastama 
veekogu paisutusala ja paisu üleujutusala lähiümbruse sarnaseks. 
 

§ 395. Veekogu veetaseme langetamise tingimused  

 

(1) Veekogu veetaseme langetamine peab toimuma nii, et veekogu vooluhulgaga ei tekitata 

olulist keskkonnahäiringut paisust allapoole jäävas voolusängis. 

(2) Veetaseme langetamine peab toimuma ühtlaselt ning mitte kiiremini kui 0,3 meetrit 

ööpäevas, seejuures on keelatud setete ja risu juhtimine paisust allapoole jäävasse 
voolusängi. 

(3) Veetaseme langetamise täpsemad tingimused määratakse veetaseme langetamiseks 
antud veeloas. 
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§ 396. Veekogu tõkestamine  

(1) Veekogu tõkestamine on tegevus, mis ei ole paisutamine ja millega muudetakse veekogu 

voolu suunda või kiirust, takistatakse või pidurdatakse vee voolamist, vee-elustiku liikumist, 

peetakse kinni vooluga kaasa liikuvat ujuprahti või pannakse seda allavoolu liikuma.  

(2) Veekogu tõkestamisel tuleb tagada kalade läbipääs. 
 

§ 397. Paisu või tõkestusrajatise avarii või avariioht  

(1) Paisu või tõkestusrajatise avariist või avariiohust peab paisu omanik või valdaja 
viivitamatult teatama Keskkonnaametile ja Päästeametile.  

(2) Paisu või tõkestusrajatise omanik või valdaja peab asuma avariid või avariiohtu 

kõrvaldama viivitamatult pärast seda, kui ta on avarii või selle ohu avastanud või sellest 

teada saanud.  
 

§ 398. Veekogu paisutamise, veekogu veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise 
täpsustatud nõuded ning nõuded paisule  

 
Veekogu paisutamise, veekogu veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise täpsustatud 
nõuded ning nõuded paisule kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 
 

8. jaotis. 
Veeluba 

 

§ 399. Veeluba  

(1) Veeluba on vajalik järgmisteks vee erikasutuse liikideks:  
1) võetakse vett veekogust, sealhulgas jääd enam kui 30 m3 ööpäevas, välja arvatud 

päästetöödeks; 
2) võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas, välja arvatud päästetöödeks; 
3) võetakse mineraalvett; 
4) juhitakse heitvett või saasteaineid veekogusse või otse põhjavette; 
5) juhitakse pinnasesse saasteaineid või heitvett rohkem kui 5 m3 ööpäevas; 
6) toimub veekogu paisutamine; 
7) toimub veekogu veetaseme langetamine, välja arvatud veekogu veetaseme langetamisel 

Keskkonnaameti nõudmisel vastavalt käesoleva seaduse § § 394 lõikele 3; 
8) veekogu vooluhulga suurendamiseks määral, mis võib kahjustada olemasolevaid ehitisi 

või vee-elustikku; 
9) toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine alates 100 

kuupmeetrist, välja arvatud maavara kaevandamine; 
10) veekogusse püstitatakse ehitis; 
11) veekogusse paigutatakse tahkeid aineid alates 100 kuupmeetrist; 
12) toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 
13) remonditakse laeva vees; 
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14) lastitakse laevale või lossitakse laevalt tuulega lenduvaid puistekaupu; 
15) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta 

oluliselt vee füüsikalisi, keemilisi või veekogu ökoloogilisi omadusi; 
16) kasvatatakse veekogus kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonni; 
17) rajatakse seisuveekogu või märgala pindalaga üle 10 ha, välja arvatud maavara 

kaevandamisel tekkiv veekogu; 
18) likvideeritakse seisuveekogu või märgala pindalaga üle 10 ha; 
19) laiendatakse olemasolevat seisuveekogu või märgala nii, et selle pindala ulatub üle 10 ha; 
20) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi, keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. 
 

(2) Veekogu puhastamiseks, milleks ei ole vajalik veeluba, peab olema Keskkonnaameti 

kirjalik nõusolek.  

(3) Dispergentide kasutamiseks saastuse likvideerimiseks või saasteainete leviku 

takistamiseks merel peab olema Keskkonnainspektsiooni kirjalik nõusolek.  
 
(4) Veeluba ega Keskkonnaameti nõusolekut ei ole tarvis maaparandushoiu töödeks, kui 
nende käigus viiakse läbi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusi. 
 

§ 400. Veeloa andja  

(1) Veeloa annab Keskkonnaamet.  

(2) Kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste ja veekaabelliinide ehitamiseks merel ning Peipsi, 

Pihkva- ja Lämmijärvel annab veeloa Keskkonnaministeerium.  
 

§ 401. Veeloa taotlus  

(1) Veeloa taotluses esitatakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 

sätestatule:  
1) vee erikasutusega seotud tööde teostamise projekt;  
2) vee erikasutuse eest vastutava isiku kontaktandmed, kui loa taotleja ja vee erikasutuse eest 

vastutav isik ei ole samad; 
3) väljavõte paisu hoolduspäevikust, kui taotletakse veeluba olemasolevale paisule. 

(2) Veeloa taotlusele lisatakse vajadusel keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 3 
nimetatud dokumendid ja andmed. 
 

§ 402. Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni nõusoleku saamiseks esitatavad 
andmed  

 
Veekogu puhastamiseks käesoleva seaduse § 399 lõikes 2 nimetatud nõusoleku saamiseks 
ning dispergentide kasutamiseks käesoleva seaduse § 399 lõikes 3 nimetatud nõusoleku 
saamiseks tuleb esitada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 1 punktides 1-6, 13 ja 
14 nimetatud andmed. 
 



 126

§ 403. Veevaru kasutamise prioriteedid  

 
Veeloa andmise kohta otsuse tegemisel tuleb hinnata kinnitatud põhjaveevaru ja pinnavee 
koguse piisavust ning tagada esmajärjekorras elanike, tervishoiu-, hoolekande-, õppe- ja 
kasvatusasutuste ning toiduainetööstuse joogiveevajadus.  

§ 404. Veeloa andmisest keeldumine  

(1) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 52 sätestatud juhtudele keeldub veeloa 

andja veeloa andmisest, kui: 
1) joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale või hooldusalale kavatsetakse juhtida heitvett; 
2) Terviseamet ei anna nõusolekut vee võtmiseks joogivee tootmise eesmärgil rahvatervise 

seaduse alusel; 
3) joogiveevõtu toitealale või joogiveevõtualale kavatsetakse juhtida ohtlikke aineid; 
4) veekogu veetaseme langetamine võib põhjustada olulise keskkonnahäiringu;  
5) põhjavee võtmisel võidakse ületada kinnitatud põhjaveevaru. 

(2) Keskkonnaametil on õigus keelduda veeloa andmisest veetaseme langetamiseks paisu 

lammutamisega juhul, kui paisul on muinsuskaitseline väärtus, võttes arvesse 

Muinsuskaitseameti seisukohta.  

(3) Veeloa andmise menetlus pikeneb põhjaveevaru hindamisele ja kinnitamisele kuluva aja 

võrra. 

§ 405. Paisu säilitamise kulud  

 
Käesoleva seaduse § 404 lõikes 1 punktis 4 sätestatud juhul veeloa andmisest keeldumise 
korral kannab paisu säilitamise kulud riik. 
 

§ 406. Veeloa sisu  

(1) Veeloas sätestatakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 53 sätestatule 
sõltuvalt käesoleva seaduse § 399  lõikes 1 sätestatud vee erikasutusest ja vee erikasutuse 

ulatusest: 
1) vee võtmise lubatud kogused ja aeg veevõtukohtade ja põhjaveekihtide kaupa; 
2) veekogust võetava vee koguse määramise, vee kvaliteedi kontrollimise ja võetud vee kohta 
arvestuse pidamise nõuded; 
3) põhjavee kvaliteedi kontrollimise ja põhjavee taseme mõõtmise nõuded ning 
põhjaveekihist võetava vee koguse määramise ja võetud põhjavee kohta arvestuse pidamise 
nõuded; 
4) saasteainete suurim lubatav sisaldus heitvees ainete kaupa; 
5) saasteainete heitkogus heitvees kuus ja aastas väljalaskude ning saasteainete kaupa; 
6) keskkonnaseire nõuded; 
7) heitvee seire nõuded; 
8) olulise keskkonnahäiringu vältimise ja vähendamise meetmed ning nende rakendamise 
tähtajad; 
9) teave, mis on vajalik kanda keskkonnaloale tulenevalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
§ 42 lõike 7 alusel kehtestatud korrast.  
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(2) Saasteainete sisalduse piirväärtused ja saasteainete heitkogused heitvees arvutatakse 

pinna- ja põhjavee kvaliteedi piirväärtusi arvestades. 

(3) Veeloas sätestatakse vajadusel keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 

punktides 7, 8 ja 11 sätestatud meetmed. 
 

§ 407. Veeloa kehtivus  

(1) Prioriteetsete ohtlike ainete ja käesoleva seaduse § § 317 lõike 3 alusel kehtestatud 

nimistusse 1 kuuluvate ainete keskkonda ning saasteainete otse põhjavette juhtimiseks 

antakse veeluba kuni üheks aastaks. 

(2) Põhjavee võtmiseks antakse veeluba samaks tähtajaks, milleks on kinnitatud 
põhjaveevaru. 

(3) Kui veeluba on seotud muu tähtajalise keskkonnaloaga, siis antakse veeluba samaks 

tähtajaks, milleks on antud tähtajaline keskkonnaluba. 
 

§ 408. Veeloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine  

(1) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud alustele peatab Keskkonnaamet 

joogivee tootmiseks vee võtmise loa kehtivuse või tunnistab loa kehtetuks, kui joogiveeks 
kasutatavas või kasutada kavatsetavas pinna- või põhjavees avastatakse prioriteetseid või 

prioriteetseid ohtlikke aineid. Keskkonnaamet kooskõlastab sellisel juhul veeloa kehtivuse 
peatamise või kehtetuks tunnistamise eelnevalt Terviseametiga. 

(2) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud alustele tunnistab 
Keskkonnaamet veeloa kehtetuks, kui: 
1) joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale või hooldusalale juhitakse heitvett; 
2) puudub Terviseameti nõusolek vee võtmiseks joogivee tootmise eesmärgil; 
3) joogiveevõtukoha toitealale või joogiveevõtualale juhitakse ohtlikke aineid; 
4) veekogu veetaseme langetamine põhjustab olulise keskkonnahäiringu; 
5)   põhjavee võtmisel ületatakse kinnitatud põhjaveevaru või põhjustatakse  põhjavee 
liigvähenemist  

 

5. jagu. 
Veeseire 

 

§ 409. Veeseire  

(1) Veeseire on keemiliste või füüsikaliste parameetrite mõõtmine vees, veekogu 

põhjasettes või vee-elustikus, vee-elustiku vaatlus või katsepüük, veekogu 
hüdromorfoloogiliste omaduste vaatlus ning mõõtmiste ja vaatluste põhjal järelduste 

tegemine käesolevas seaduses  sätestatud keskkonnaseire eesmärkide täitmiseks. 
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(2) Kui veeseire eesmärgiks on saasteainete sisalduse pikaajaliste muutuste tuvastamine, 

võib lisaks veeproovidele või nende asemel veeseire käigus määrata vee-elustikus või 

põhjasettes akumuleeruvate saasteainete sisaldust vee-elustikust või põhjasettest võetud 

proovides. 

(3) Veeseireks ei loeta joogivee käitleja poolt rahvatervise seaduse kohaselt tehtavat 

käitisest väljuva joogivee kvaliteedikontrolli. 
 

§ 410. Veeseire korraldamine  

(1) Veeloa taotleja korraldab vajadusel veeseiret veeloa taotlemiseks. 

(2) Veeloa omaja korraldab veeseiret juhul, kui talle on veeloaga selline kohustus pandud. 

(3) Puurkaevu või puuraugu omanik korraldab veeseiret puurkaevu või puuraugu kasutusloa 

saamiseks. 

(4) Supluskoha valdaja korraldab veeseiret supluskohas vastavalt rahvatervise seadusele. 
 

§ 411. Riiklik veeseire  

(1) Riiklikku veeseiret teostatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, 

arvestades käesolevast peatükist tulenevaid erisusi. 

(2) Riikliku veeseire korraldamiseks koostab Keskkonnaministeerium iga vesikonna või 
piiriülese vesikonna Eestis asuva osa kohta veemajanduskava perioodiks veeseireprogrammi, 
mida ajakohastatakse igal aastal. 

(3) Nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veeseireprogrammi kohta kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 412. Veeloa omaja veeseire  

 

(1) Veeloa omaja teeb omal kulul veeseiret vastavalt veeloa tingimustele. 

(2) Veeloa omaja peab veeloaga määratud punktides regulaarselt kontrollima veeloaga 

lubatud tegevuse vastavust veeloa tingimustele. 

(3) Veeloa omaja, kes juhib keskkonda heitvett, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 
sätestatule veeloaga määratud punktides regulaarselt kontrollima keskkonda juhitava 

heitvee hulka ja koostist. 

(4) Veeloa omaja, kes võtab vett, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule 

veeloaga määratud punktides regulaarselt kontrollima käitisesse siseneva vee hulka ja 
koostist. 
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(5) Veeloa omaja, kes paisutab veekogu, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 

sätestatule veeloaga määratud punktides regulaarselt mõõtma veetaset ja vee vooluhulka 

paisul ning jälgima kalade liikumist läbi kalapääsu. 
 

§ 413. Veeloa omaja veeseire punktide arv ja asukoht, veeseire sagedus, aeg ja 
seiratavad kvaliteedinäitajad  

(1) Veeloa omaja veeseire punktide arv ja asukoht, veeseire sagedus ja seiratavad 

kvaliteedinäitajad määratakse veeloas, võttes arvesse: 
1) reovee juhtimise korral ühe aasta jooksul reoveepuhastisse sisenevat koormust 

väljendatuna inimekvivalentides, heitveega keskkonda juhitavaid saasteaineid ja 
juhitavate saasteainete heitkogust ühe aasta jooksul; 

2) vee võtmise, ümberjuhtimise või tagasijuhtimise korral võetava vee hulka ja kavandatud 
kasutusviisi, kasutatavat tehnoloogiat ning veekogu või põhjaveekihi eripära; 

3) veekogu paisutamise korral paisu asukohta, paisutatava vee hulka, veerežiimi ja kalastiku 
eripära; 

4) muude tegevuste korral tegevuse eeldatavat keskkonnamõju. 
  

(2) Kui veeloa alusel tehakse veeseiret üks kord aastas, valitakse veeseire tegemiseks aeg, 
mil loa alusel tegutseva isiku tegevuse mõju keskkonnale on eeldatavalt suurim.  

(3) Keskkonnaminister kehtestab määrusega veeloa alusel tehtava veeseire punktide arvu ja 

asukoha, veeseire sageduse ja seiratavate kvaliteedinäitajate määramise täpsustatud 
kriteeriumid. 

§ 414. Veeseire andmete õigsuse tagamine  

 
Veeseire andmete õigsus tagatakse käesolevas seaduses  sätestatud korras alljärgnevate 
veeseire valdkondade kaupa: 
1) heitvee seire; 
2) reoveesette seire; 
3) vooluveekogu seire; 
4) maismaa seisuveekogu seire; 
5) mere seire; 
6) põhjavee seire; 
7) veekogu põhjasette seire; 
8) saasteainesisalduse seire vee-elustikus. 
 

 
6. jagu. 

Järelevalve ja kahju heastamine 

§ 415. Riikliku järelevalve pädevus  

(1) Keskkonnainspektsioon teostab riiklikku järelevalvet käesolevas peatükis ja selle alusel 

kehtestatud nõuete täitmise valdkonnas, välja arvatud käesoleva seaduse § § 328 lõike 5 
alusel kehtestatud ja §-s § 355 sätestatud nõuded.  
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(2) Terviseamet teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § § 328 lõike 5 kehtestatud 

nõuete täitmise üle. 

(3) Kohalik omavalitsusorgan või –asutus teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-s 

§ 355 sätestatud nõuete täitmise üle.  
 

§ 416. Riikliku järelevalve meetmed  

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas peatükis sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 49, 50 ja 51 sätestatud erimeetmeid 

korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 

(2) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse § 50 sätestatud korras valdusesse siseneda ka 
olulise ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks. 

(3) Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 

sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 
tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 

ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 32000 eurot. 

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses 

sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
 

§ 417. Vahetu sunni kasutamine  

 
Korrakaitseseaduse §-des 29, 49 ja 50 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
 

§ 418. Mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine  

 
Korrakaitseorgan võib käesoleva peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta analüüside tegemiseks tasuta proove.  
 

§ 419. Viibimine ja liikumine liikumispiirangutega alal  

 
Järelevalveametnik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sh 
maastikusõidukiga või ujuvvahendiga maa- või veealal, kus on viibimine ja liikumine 
keskkonnakaitselistel eesmärkidel õigusaktiga keelatud või piiratud. 
 

§ 420. Olulise ebasoodsa mõju tuvastamise kriteeriumid 
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(1) Oluline ebasoodne mõju keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § [(VIIDE ÜLDOSALE)] 

tähenduses on mõju, mis halvendab veekogumi seisundit nii, et muutub veekogumi 

seisundiklass.  

(2) Olulise ebasoodsa mõjuna käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses ei käsitata olukorda, 

kus veekogumi head seisundit või head ökoloogilist potentsiaali ei saavutata või kui 

veekogumi seisundi halvenemist ei suudeta vältida põhjaveekogumi veetaseme muutumise 
või pinnaveekogumi hüdromorfoloogiliste omaduste muutuste tõttu või kui suutmatus 
vältida pinnaveekogumi seisundi muutumist väga heast seisundist heasse on tingitud 

arendustegevusest, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 
1) veekogumi seisundile avalduva ebasoodsa mõju leevendamiseks on võetud tarvitusele 

kõik kohased meetmed; 
2) nimetatud muutuste põhjused on kirjeldatud veemajanduskavas ning vee kaitse eesmärgid 

vaadatakse uuesti läbi iga kuue aasta järel; 
3) nimetatud muutuste põhjused on ülekaalukad avaliku huvi seisukohast või nendest 

muutustest inimese tervisele, ohutuse tagamisele või säästvaks arenguks tulenevad hüved 
kaaluvad üles vee kaitse eesmärgi saavutamisega kaasnevad keskkonnaalased üldised 
hüved;  

4) muutustest tulenevat hüve ei ole tehnilise teostatavuse või ebaproportsionaalselt suurte 
kulude tõttu võimalik saavutada muul keskkonda säästvamal viisil. 

 

§ 421. Oluline keskkonnahäiring, mille esinemisel võib selle tekitajale panna 
ettekirjutusega kohustusi  

 

(1) Oluline keskkonnahäiring keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 lg  lõike 2 tähenduses 

esineb, kui:  
1) ületatakse pinnase või pinnavee kvaliteedi piirväärtust; 
2) põhjustatakse veekogu vooluhulga, veetaseme või vee mahu oluline ja püsiv vähenemine; 
3) põhjustatakse põhjavee taseme või surve oluline ja püsiv vähenemine; 
4) põhjustatakse allika vooluhulga oluline ja püsiv vähenemine; 
5) põhjustatakse oluline ebasoodne muutus vee-elustikus; 
6) ületatakse käesoleva seaduse § § 322 lõikes 1 sätestatud põhjavee saasteainesisalduse 

vähendamise künnist. 

(2) Olulise keskkonnahäiringuna käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses ei käsitata 

keskkonnahäiringut, millega ei kaasne veekogumi seisundiklassi muutust. 
 
 
 

7. jagu. 
Väärteokoosseisud 

 

§ 422. Vee liigvähendamine, heitvee külmunud pinnasele juhtimine või jääkatte 
saastamine  

(1) Vee liigvähendamise, heitvee külmunud pinnasele juhtimise või jääkatte saastamise eest 

– karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.  
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
 

§ 423. Pinnase olulise erosiooni, maalihke või liigniiskuse põhjustamine  

(1) Pinnase olulise erosiooni, maalihke põhjustamise või maa sihipärast kasutamist takistava 

liigniiskuse põhjustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
 

§ 424. Vee või veekogu kasutamine veeloata või veeloa nõuete rikkumine   

(1) Vee või veekogu kasutamise eest veeloata, kui luba oli õigusakti kohaselt vajalik, või 

veeloa nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
40 000 eurot. 
 
 

§ 425. Veekogu või põhjavee saastamise nõuete või saastamise piiramiseks kehtestatud 
nõuete rikkumine   

(1) Veekogu või põhjavee saastamise nõuete või saastamise piiramiseks kehtestatud nõuete 
rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 426. Ohtlike ainete veekogusse või pinnasesse veeloata juhtimine või juhtimise nõuete 
rikkumine   

(1) Veeloata prioriteetse ohtliku aine või nimistusse 1 kuuluva aine veekogusse või 

pinnasesse juhtimise eest või veeloa nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

...... trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
.............. eurot. 
 

§ 427. Ohtlike ainete juhtimine majanduslikult oluliste vees kasvatavate liikide kaitseks 
määratud alale, joogiveevõtukoha toitealale või joogiveevõtualale   

(1) Majanduslikult oluliste vees kasvatavate liikide kaitseks määratud alale, 

joogiveevõtukoha toitealale või joogiveevõtualale ohtlike ainete juhtimise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni ...... trahviühikut.  
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

............. eurot. 
 

§ 428. Saasteainete juhtimine veekogusse, millest võetakse vett joogivee tootmiseks, 
joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealale või hooldusalale  

(1) Veekogusse, millest võetakse vett joogivee tootmiseks, joogiveevõtukoha 
sanitaarkaitsealale või hooldusalale saasteainete juhtimise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni ........ trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

............ eurot. 
 

§ 429. Saasteainete otse põhjavette veeloata juhtimine või juhtimise nõuete rikkumine   

(1) Ohtlike ainete otse põhjavette juhtimise eest või veeloata saasteainete otse põhjavette 

juhtimise eest või veeloa nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni ........ 
trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
............ eurot. 
 

§ 430. Veekaitsevööndis, joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal, toitealal, hooldusalal või 
nitraaditundlikul alal tegevuse piirangute rikkumin e   

(1) Veekaitsevööndis, joogiveevõtukoha sanitaarkaitsealal, toitealal, hooldusalal või 

nitraaditundlikul alal käesolevas seaduses sätestatud või selle alusel kehtestatud tegevuse 
piirangute rikkumise eest  – karistatakse rahatrahviga kuni .... trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
........... eurot. 

§ 431. Kanalisatsiooniehitise, nafta- või põlevkivisaaduse hoidla veekaitsenõuete 
rikkumine   

 
(1) Kanalisatsiooniehitise, nafta- või põlevkivisaaduse hoidla veekaitsenõuete rikkumise eest 
– karistatakse rahatrahviga kuni ........ trahviühikut.  
 
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
........... krooni. 

§ 432. Põllumajandustegevuse keskkonnanõuete või põllumajanduses saastamise 
piiramiseks kehtestatud nõuete rikkumine   

(1) Käesolevas seaduses sätestatud või selle alusel kehtestatud põllumajandustegevuse 

keskkonnanõuete või põllumajanduses saastamise piiramiseks kehtestatud nõuete rikkumise 
eest – karistatakse rahatrahviga kuni ....... trahviühikut.  
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

.......... eurot. 
 
 

§ 433. Veekogu paisutamise või veekogu veetaseme langetamise või veekogu tõkestamise 
nõuete rikkumine  

(1) Veekogu paisutamise, veekogu veetaseme langetamise või veekogu tõkestamise nõuete 

rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni ........ trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
......... eurot. 
 

§ 434. Veeuuringute tegemiseks proovide võtmise takistamine  

 

(1) Maatüki, transpordivahendi või ehitise omaniku või valdaja poolt veeuuringute 
tegemiseks proovide võtmise takistamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot.  

 

§ 435. Veele kahju tekkimise ohu põhjustamine  

 

(1) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § … lõike 1 punktis 2 [keskkonnakahju] ja käesoleva 
seaduse §-des § 420 ja § 421 sätestatud kahju tekkimise ohu põhjustamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni .... trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

......... eurot. 

§ 436. Reoveekogumisalal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem heitvee 
pinnasesse juhtimine  

(1) Reoveekogumise alal koormusega 2000 inimekvivalenti või rohkem heitvee pinnasesse 

juhtimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni … trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
......... eurot.   
 

§ 437. Menetlus  
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(1) Käesolevas seaduses sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja 

väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des § 422-§ 435 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Keskkonnainspektsioon. 

(3) Käesoleva seaduse §-s § 436 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on valla- või 

linnavalitsus. 
 
 
 

3. peatükk 
JÄÄTMED 

 
1. jagu 

Üldsätted 
 

1. jaotis 
Reguleerimisala ja mõisted 

 

§ 438. Reguleerimisala 

(1) Käesolev peatükk sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning 

jäätmetest tuleneva keskkonnaohu vältimiseks ja keskkonnariskide vähendamiseks, 
sealhulgas meetmed loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise 
kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise 
eest.  

(2) Käesoleva seaduse reguleerimisalasse ei kuulu: 
1) välisõhku väljutatav gaasiline heide käesoleva seadustiku eriosa esimese peatüki 
tähenduses; 
2) radioaktiivsed jäätmed;  
3) lõhkematerjalijäätmed;  
4) loomsed väljaheited, kui need ei ole hõlmatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktiga 2, 
õled põhk ja muud loodusomased mitteohtlikud põllumajanduslikust tootmisest või 
metsandusest pärinevad  materjalid, mida kasutatakse põllumajanduses, metsanduses või 
biomassist energia tootmisel, kui see ei põhjusta keskkonnaohtu ega -riski;  
5) veemajanduse ja veeteede majandamise või üleujutuste ärahoidmise või üleujutuste ja 
põudade mõju leevendamise või maaparanduse eesmärgil pinnavees ümber paigutatud setted, 
kui on tõendatud, et setted ei ole ohtlikud; 
6) ehitustegevuse käigus välja kaevatud saastumata pinnas ja muu loodusomane materjal, kui 
on kindel, et materjal kasutatakse selle loomulikus olekus ehitamiseks kohas, kust see välja 
kaevati. 

(3) Käesoleva seaduse reguleerimisalasse ei kuulu osas, kui see on reguleeritud teiste 

seadustega või Euroopa Liidu määrustega: 
1) loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks 
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määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1—33) hõlmatud töödeldud saadused, 
välja arvatud need saadused, mis on ette nähtud põletamiseks, ladestamiseks, biogaasi 
tootmiseks või kompostimiseks; 
2) selliste loomade korjused, kes on surnud muul viisil kui tapmise tulemusel, sealhulgas 
episootiliste haiguste likvideerimiseks surmatud loomad ja loomad, kes kõrvaldatakse   
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1069/2009;  
3) reovesi ja heitvesi. 
 

§ 439. Jäätmed 

(1) Jäätmed on mistahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb 
seda teha või on kohustatud seda tegema.  

(2) Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele 

võtmisest või selle kasutuseta hoidmist, kui kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, 

majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik ning kui kasutuseta 
hoitav vallasasi põhjustab või võib põhjustada keskkonnahäiringu. 

(3) Vabariigi Valitsus kehtestab jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete, nimistu (edaspidi 

jäätmenimistu).  

(4) Jäätmed lakkavad olemast jäätmed, kui need läbivad taaskasutustoimingu ja vastavad 
järgmistele kriteeriumitele:  
1) asja kasutatakse tavapäraselt teatud kindlal eesmärgil;  
2) asjal on turg või asja järele on nõudlus;  
3) asi vastab tehnilistele nõuetele, mis on vajalikud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud 
kindlal eesmärgil kasutamiseks; 
4) asi vastab kohastele tootenõuetele ja –standarditele;  
5) asja kasutamisega kaasnevate keskkonnahäiringute kogumõju ei ole suurem kui mõju, mis 
kaasneks teiste samal otstarbel kasutavate asjade kasutamisega.  

(5) Keskkonnaministril on õigus kehtestada määrusi käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud 

kriteeriumite täpsustamiseks konkreetsete jäätmeliikide osas sätestades vajadusel ka 
saasteainete sisalduse piirväärtused asjas.  
 

§ 440. Kõrvalsaadus 

(1) Asja, mille tootmine oli tootmisprotsessi lahutamatuks osaks, kuid mille tootmine ei 
olnud põhieesmärgiks võib käsitada kõrvalsaadusena, mitte jäätmetena, juhul kui on 

täidetud järgmised tingimused:  
1) asja edasine kasutamine on kindel; 
2) asja saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta peale selle, mis on vastavas 
tööstuses tavaline;  
3) asi vastab konkreetse kasutamise osas kõigile asjakohastele toote-, keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele;  
4) asja kasutamisega kaasnevate keskkonnahäiringute kogumõju ei ole suurem kui mõju, mis 
kaasneks teiste samal otstarbel kasutavate asjade kasutamisega.  
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(2) Keskkonnaministril on õigus kehtestada määrusi asjade kõrvalsaadustena määratlemise 

kriteeriumite täpsustamiseks. 
 

§ 441. Ohtlikud jäätmed  

(1) Ohtlikud jäätmed on jäätmed, millel on vähemalt üks käesoleva seaduse lisas 2 [VIIDE 

SEADUSE LISALE] nimetatud ohtlik omadus.  

(2) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega korra jäätmete liigitamiseks ohtlike jäätmete 

hulka, lähtudes jäätmete päritolust, koostisest, kemikaaliseaduse tähenduses ohtlike ainete 

sisaldusest ning käesoleva seaduse lisas 2 [VIIDE SEADUSE LISALE] nimetatud ohtlikest 

omadustest.  
 

§ 442. Tavajäätmed  

Tavajäätmed on jäätmed, mis ei ole ohtlikud jäätmed.  
 

§ 443. Püsijäätmed  

Püsijäätmed on tavajäätmed, mis vastavad kõigile järgmistele tingimustele:  
1) Neis ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;  
2) Need ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole 
biolagundatavad ega mõjuta muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis 
põhjustab keskkonnaohu või –riski; 
3) Nende leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei 
põhjusta täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid 
silmas pidades.  
 

§ 444. Olmejäätmed  

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 
oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.  
 

§ 445. Segaolmejäätmed 

Segaolmejäätmed ehk prügi on olmejäätmed, mis ei ole liigiti kogutud.  
 

§ 446. Biolagunevad jäätmed  

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 
paber ja papp.   
 

§ 447. Biojäätmed 

Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed: 
1) aia- ja haljastusjäätmed; 
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2) kodumajapidamises, toitlustusasutuses, toitlustamisel ja jaemüügikohas tekkinud toidu- ja 
köögijäätmed; 
3) toiduainetööstuse jäätmed, mis on samalaadsed käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud 
jäätmetega. 
 

§ 448. Jäätmetekitaja  

Jäätmetekitaja on isik, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse, 
sealhulgas jäätmete segamise ja eeltöötluse, tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub.  
 

§ 449. Jäätmevaldaja 

(1) Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik kelle valduses on jäätmed.  

(2) Jäätmete vedaja ei ole jäätmevaldaja, kui tema ülesandeks on ainult üleantud 
jäätmesaadetise toimetamine üleandja poolt määratud sihtpunkti või selle edastamine 

esialgsel kujul saadetise vastuvõtmiseks volitatud isikule ning kui jäätmete üleandja ja vedaja 
vahel sõlmitud veolepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
 

§ 450. Edasimüüja 

Edasimüüja on ettevõtja, kes tegutseb oma nimel jäätmeid ostes ja müües, kaasa arvatud 
edasimüüja, kes jäätmeid tegelikult ei valda.  
 

§ 451. Vahendaja 

Vahendaja on ettevõtja, kes korraldab teiste nimel jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist, 
kaasa arvatud vahendaja, kes jäätmeid tegelikult ei valda. 
 

§ 452. Jäätmehooldus  

Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade 
järelhooldus. 
 

§ 453. Jäätmekäitlus  

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, samuti 
vahendaja ja edasimüüja tegevus.   
 

§ 454. Jäätmete kogumine 

Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine eelsortimine ja ajutine ladustamine edasise 
veo eesmärgil.  
 

§ 455. Liigiti kogumine  
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Liigiti kogumine on jäätmete kogumine, kus jäätmed hoitakse lahus liigi ja olemuse alusel, et 
lihtsustada edasist konkreetset käitlust, sealhulgas soodustada jäätmete taaskasutamist. 
 

§ 456. Jäätmete vedamine 

(1) Jäätmete vedamine on jäätmesaadetise toimetamine veovahendiga lähtekohast 
sihtpunkti.  

(2) Jäätmete vedamine hõlmab jäätmesaadetise peale- ja mahalaadimist ning jäätmeveose 

komplekteerimist mitmest saadetisest, kuid ei hõlma jäätmete kogumist.  
 

§ 457. Korduskasutus  

Korduskasutus on toiming, millega tooted või nende osad, mis ei ole jäätmed, kasutatakse 
nende esialgsel otstarbel.  
 

§ 458. Jäätmete taaskasutamine,  taaskasutamistoimingute nimistu ja 
taaskasutamisviisid 

(1) Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmetes sisalduv aine või 

materjal võetakse kasutusele kasulikul otstarbel asendades ainet või materjali, mida muidu 
oleks sellel otstarbel kasutatud, või seda ettevalmistav tegevus.   

(2) Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

(3) Jäätmete taaskasutamisviisid on korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt  ja 

jäätmete energiakasutus. 

(4) Taaskasutamisviis võib hõlmata üht või mitut taaskasutamistoimingut. 
 

§ 459. Korduskasutuseks ettevalmistamine 

Korduskasutuseks ettevalmistamine on taaskasutusviis, kus jäätmeteks muutunud tooteid või 
nende osi kontrollitakse, puhastatakse või parandatakse selliselt, et neid saab korduskasutada 
ilma muu täiendava eeltöötluseta.  
 

§ 460. Ringlussevõtt 

(1) Ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamisviis, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse 

tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid 
välja arvatud jäätmete energiakasutus ning ümbertöötlemine materjaliks, mida kasutatakse 

kütusena või kaeveõõnte täitmiseks.  

(2) Bioloogiline ringlussevõtt on jäätmete biolagunevate osade lagundamine kontrollitavates 
tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud 
orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamine ei ole bioloogiline 

ringlussevõtt.  
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§ 461. Jäätmete energiakasutus 

Jäätmete energiakasutus on taaskasutamisviis, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse 
energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades 
ära tekkinud soojuse.  
 

§ 462. Jäätmete kõrvaldamine  

(1) Jäätmete kõrvaldamine on jäätmete ladestamine prügilasse, jäätmete põletamine ilma 

energiakasutuseta või muu samaväärne toiming jäätmete keskkonda viimiseks, isegi kui 

sellega kaasneb teatud ulatuses aine või energia taasväärtustamine. Jäätmete kõrvaldamine 

on ka jäätmete keskkonda viimise ettevalmistamiseks tehtav toiming.  

(2) Jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3)  

§ 463. Jäätmete töötlemine  

(1) Jäätmete töötlemine on taaskasutus- või kõrvaldamistoiming, kaasa arvatud 

ettevalmistamine taaskasutuseks või kõrvaldamiseks. 

(2) Jäätmete töötlemine ei ole jäätmete kokkupressimine jäätmete mahu vähendamise 

eesmärgil, nagu vedamisel või ladestamisel prügilasse. 

  

§ 464. Jäätmekäitluskoht  

(1) Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, 
taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.  

(2) Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada 

mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi ning maa-ala, kus 
tehakse jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei 

ole vajalik.  

(3) Jäätmekäitluskohaks ei ole jäätmekogumisnõu, -konteiner või muu 

jäätmekogumismahuti, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete 

esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu 
eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida kasutatakse 

olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks.  
 

§ 465. Jäätmekäitluskoha järelhooldus  

Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning suletud 
jäätmekäitluskohast lähtuvate keskkonnahäiringute vähendamine.  
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2. jaotis 

Jäätmehoolduse põhimõtted ja põhikohustused 
 

§ 466. Jäätmehooldusest põhjustatud keskkonnahäiringute vähendamise põhimõte  

Jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et 
jäätmehooldusest põhjustatud keskkonnahäiringuid tuleb võimalikult suurel määral vähendada 
ning et selle põhimõtte elluviimiseks tuleb pöörata erilist tähelepanu jäätmehooldusest 
põhjustatud müra ja ebameeldiva lõhna vähendamisele ning selliste jäätmehooldusest 
põhjustatud keskkonnahäiringute vähendamisele, mis mõjutavad vett, õhku, pinnast, taimi, 
loomi, maapiirkondi ja erihuvi pakkuvaid kohti nagu maastikukaitsealasid ja rahvusparke. 
 

§ 467. Jäätmetekke vältimise põhimõte 

(1) Jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et jäätmete 

teket tuleb võimalikult suures ulatuses vältida.  

(2) Jäätmetekke vältimine on meetmete kompleks, mida rakendatakse enne asja muutumist 

jäätmeteks ning mis vähendab: 
1) tekkivate jäätmete kogust, sealhulgas toote korduskasutuse ja toote kasutusaja pikendamise 
kaudu; 
2) tekkinud jäätmetest põhjustatud keskkonnahäiringuid; 
3) kahjulike ainete sisaldust toodetes ning nende koostises olevates ainetes ja materjalides.  
 

§ 468. Jäätmetekke vältimise kohustus  

Igaüks peab jäätmeteket vältima niivõrd, kuivõrd seda on mõistlik eeldada. 
  

§ 469. Tootja põhikohustused jäätmetekke vältimisel 

(1) Tootja peab kavandama, projekteerima, valmistama ja Eestisse sisse vedama eeskätt 

selliseid tooteid, mis on kestvad ja taaskasutatavad ning mille kasutuselt kõrvaldamisel 

tekkivad jäätmed on käideldavad keskkonnahoidlikult, eelkõige taaskasutatavad võimalikult 

suurel määral.  

(2) Toote valmistamisel peab tootja võimalikult suures ulatuses: 
piirama ohtlike ainete kasutamist, et vältida nende sattumist keskkonda, hõlbustada tootest 
tekkivate jäätmete ringlussevõttu ning vältida vajadust kõrvaldada jäätmeid ohtlike 
jäätmetena; 
edendama teisese toorme kasutamist tootes. 

(3) Teisene toore on jäätmete taaskasutamistoimingu tulemusena ringlussevõetud aine või 

materjal. 
 

§ 470. Tootja kohustus anda toote kohta informatsiooni toote keskkonnahoidlikuks 
kasutamiseks ja keskkonnahoidliku käitlemise tagamiseks 
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(1) Selleks, et võimaldada tarbijal vähendada või vältida toote kasutamisel tekkivaid 

keskkonnahäiringuid, teavitab tootja tarbijat keskkonnaga seonduvatest toote omadustest 

nagu toote valmistamiseks kulunud energia ja materjalid, toote kestvuse pikendamise, 

korrashoiu, parandamise ja uuendamise võimalused. 

(2) Tootja on kohustatud seoses tema tootest tekkivate jäätmete töötlemise ja 

taaskasutamisega andma jäätmekäitlejale teavet kasutatud materjalide ja toote 
komponentide, ohtlike ainete olemasolu ja nende asukoha kohta tootes, et võimaldada 
tootest tekkinud jäätmete keskkonnahoidlikku käitlemist. 
 

§ 471. Jäätmekäitluse hierarhia põhimõte 

(1) Jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et: 
1) taaskasutust tuleb eelistada kõrvaldamisele; 
2) paragrahvi § 458 lõikes 3 nimetatud taaskasutamisviisi valikul tuleb eelistada  
korduskasutuseks ettevalmistamist. Kui see ei ole võimalik, tuleb ringlussevõttu eelistada 
jäätmete energiakasutusele. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhimõttest võib kõrvale kalduda, kui tuginedes 
olelusringil põhinevale lähenemisele toob kõrvalekaldumine kokkuvõttes kaasa vähem 
keskkonnahäiringuid, ja nii tagatakse paremini keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
paragrahvis 1 sätestatud eesmärgi, paragrahvides 8-13 sätestatud põhimõtete ja käesolevas 

jaos sätestatud muude põhimõtete elluviimine.  
 

§ 472. Jäätmete liigiti kogumise põhimõte 

Jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et: 
1) jäätmeid kogutakse liigiti, kui see on tehniliselt, keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult 
teostatav;  
2) erinevate omadustega materjale ja jäätmeid ei segata. 
 

§ 473. Piisavuse ja läheduse põhimõtted jäätmekäitluses  

(1) Jäätmehoolduse kavandamisel ja muus jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad 

haldusorganid põhimõttest, et jäätmekäitluskohtade võrgustik peab olema piisav ja lõimitud 

tagamaks korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete käitlemise, samuti 
kõigi tekkinud jäätmete kõrvaldamise, arvestades jäätmekäitluse hierarhia põhimõtet, 

parimat võimalikku tehnikat, geograafilisi olusid ja vajadust spetsialiseeritud rajatiste järele 
seoses teatavate jäätmeliikidega. 

(2) Selleks, et võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringute teket, peab 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võrgustik võimaldama jäätmete käitlust tekkekohale 

võimalikult lähedal ning kõige sobivamate meetodite ja tehnoloogiatega. 

 

§ 474. Kontrollitud jäätmekäitlus  
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(1) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt 

kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.  

(2) Jäätmevaldaja peab omama teadmisi tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja 

päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevatest 

keskkonnaohtudest  ja –riskidest niivõrd, kui seda saab mõistlikult oodata.  

(3) Jäätmeid üleandev isik peab asjaolusid arvestades olema veendunud, et vastuvõtjal on 
keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks või keskkonnakompleksluba, mis annab õiguse 

üleantud jäätmete käitlemiseks.  

(4) Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks käesoleva paragrahvi lõikes 3 

nimetatud luba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema asjaolusid arvestades 
veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja 

keskkonnakaitsevahendid.  
 

§ 475. Jäätmete laeval põletamise keeld 

Laeval on jäätmete põletamine keelatud.  
 

§ 476. Jäätmeveo üldnõuded  

Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis pakitult või muul viisil nõnda, et nad ei satuks 
vedamise käigus, seahulgas laadimise ajal, keskkonda.  
 
 

2. jagu 
Jäätmehoolduse kavandamine 

 
1. jaotis. 

Jäätmehoolduse kavandamise üldsätted ja jäätmekavad 
 
 
 

§ 477. Jäätmekava  

(1) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 1 sätestatud eesmärgi, §-des 8-13 sätestatud 

põhimõtete ja käesoleva peatüki esimese jao teises jaotises sätestatud põhimõtete 
elluviimiseks koostatakse riigi jäätmekava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 

(edaspidi omavalitsuse jäätmekava). 

(2) Jäätmekavas analüüsitakse jäätmehoolduse olukorda riigis või kohaliku omavalitsuse 

üksuses, määratletakse meetmed jäätmekäitluse tõhustamiseks ning antakse hinnang, 

kuidas aitab kava ellu viia käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärki ja põhimõtteid.  

(3) Jäätmekava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 
X peatüki X jao sätteid [VIIDE ÜLDOSALE], kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 
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§ 478. Riigi jäätmekava  

(1) Riigi jäätmekava on jäätmehoolduse arengukava, mis hõlmab kogu riigi territooriumi.  

(2) Riigi jäätmekava täpsustamiseks ja täiendamiseks võib koostada teatud jäätmeliiki või 

jäätmeliike või teatud piirkonda hõlmavaid riigi jäätmekavasid. Nende kavade menetlemisele 
kohaldatakse riigi jäätmekava kohta sätestatut. 

(3) Riigi jäätmekava ajakohastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iga kuue 

aasta järel selle koostamisest või ajakohastamisest arvates. 
 

§ 479. Omavalitsuse jäätmekava 

(1) Omavalitsuse jäätmekava on jäätmehoolduse arengukava, mis hõlmab kogu valla või 

linna territooriumi. 

(2) Kohaliku omavalitsuse üksused võivad koostada ühise jäätmekava. 

(3) Omavalitsuse jäätmekava koostamisel võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut.  

(4) Omavalitsuse jäätmekava ajakohastatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iga 
kuue aasta järel selle koostamisest või ajakohastamisest arvates. 

(5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule ajakohastatakse omavalitsuse 

jäätmekava vajadusel ühe aasta jooksul riigi jäätmekava kinnitamisest arvates.  
 

§ 480. Jäätmekavade koostamise ja elluviimise koordineerimine 

Keskkonnaminister koordineerib maakondade ja kohaliku omavalitsuse üksuste tegevust 
jäätmekavade koostamisel ja rakendamisel. 
 

§ 481. Jäätmekava sisu 

(1) Jäätmekava sisaldab:  
1) kavaga hõlmatud alal tekkivate peamiste jäätmeliikide, jäätmete koguse ja päritolu 
kirjeldust ning hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus; 
2) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide kirjeldust ning peamiste kõrvaldamis- ja 
taaskasutusrajatiste kirjeldust, sealhulgas ohtlike jäätmete, vanaõli ja muude eriliste 
jäätmevoogude käitluse kirjeldust; 
3) hinnangut selle kohta, kas on vajadus uute kogumissüsteemide, täiendava 
jäätmekäitlusrajatiste taristu ja olemasolevate jäätmekäitlusrajatiste sulgemise järele; 
4) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud vajaduse ilmnemisel hinnangut 
seonduvate investeeringute kohta;  
5) käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 3 nimetatud täiendava jäätmekäitlusrajatiste taristu 
vajaduse ilmnemisel piisavat teavet tulevaste kõrvaldamisrajatiste ja oluliste 
taaskasutusrajatiste võimsuse ja asukohavaliku kriteeriumite kohta; 
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6) üldist jäätmekäitluspoliitikat, sealhulgas kavandatavad jäätmehooldustehnoloogiad ja –
meetodid, samuti poliitikat jäätmeliikide kohta, mille nõuetekohaseks jäätmehoolduseks on 
vajalikud erimeetmed. 
7) olemasolevate jäätmetekke vältimise meetmete kirjeldust ja nende meetmete tõhususe 
analüüsi:  
8) jäätmetekke vältimise eesmärke ja meetmeid nende elluviimiseks;  
9) kvalitatiivseid või kvantitatiivseid kriteeriume jäätmetekke vältimise meetmete tõhususe 
hindamiseks; 
10) jäätmekäitluseks vajaliku loodusvara, nagu vee, turba, savi, pinnase kasutamise mahu 
hinnangut; 
11) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale; 
12) aruannet eelneva perioodi kava elluviimise kohta. 
 

(2)  Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud jäätmetekke vältimise 

meetmete hindamisel ja rakendamisel arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 
L 312, 22.11.2008, lk 3—30), IV lisas esitatud näidismeetmetega. 

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule sisaldab riigi jäätmekava: 
1) riigist välja ja sisseveetavate jäätmete kirjeldust, jäätmealase koostöö kirjeldust ning 
vajadusel riikidevahelise jäätmekäitluse optimeerimiseks vajalike meetmete kirjeldust; 
2) ohtlike jäätmete ja pakendijäätmete käitlemist käsitlevaid alljaotisi; 
3) maakondade jäätmehooldust käsitlevaid alljaotisi. 

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule sisaldab omavalitsuse jäätmekava: 
1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist, sealhulgas korraldatud 
jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist; 
2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete 
jäätmeliikide kaupa; 
3) jäätmehoolduse rahastamist.  
 
 
 

2. jaotis 
Omavalitsuse jäätmekava koostamise erisused 

 
 

§ 482. Veebileht omavalitsuse jäätmekava koostamise menetluses 

Keskkonnseadustiku üldosa seaduse §´… nimetatud teated, samuti §…[VIIDE ÜLDOSALE] 
nimetatud teave avalikustatakse valla või linna veebilehel. 
 

§ 483. Ajaleht omavalitsuse jäätmekava koostamise menetluses 

Keskkonnseadustiku üldosa seaduse § …  ja § … nimetatud teated [VIIDE ÜLDOSALE] 
avaldatakse vähemalt üks kord kuus ilmuvas valla- või linnalehes või linnosadega linnade 
puhul regulaarselt ilmuvas linnaosa lehes või regulaarselt ilmuvas maakonnalehes või 
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üleriigilise levikuga päevalehes, mille kohalik omavalitsus on määranud valla või linna 
ametlike teadete avaldamise kohaks. 
 

§ 484. Omavalitsuse jäätmekava eelnõu avaliku arutelu korraldamata jätmine 

Omavalitsuse jäätmekava eelnõu avalikku arutelu ei pea korraldama, kui avaliku väljapaneku 
käigus ei esitatud ühtegi küsimust ega seisukohta.  
 

§ 485. Omavalitsuse jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine ja arvamuse 
avalikustamine 

(1) Omavalitsuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle vastuvõtmist arvamuse 
avaldamiseks Keskkonnaametile.  

(2) Keskkonnaamet annab kooskõlastuse või keeldub sellest 30 päeva jooksul eelnõu 

saamisest.  

(3) Kui Keskkonnaamet ei ole kooskõlastust käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja 

jooksul andnud, loetakse eelnõu kooskõlastatuks.  

(4) Kui Keskkonnaamet ei kooskõlasta eelnõu võib kohaliku omavalitsuse üksus pöörduda 30 

päeva jooksul protestiga halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras. 

(5) Keskkonnameti arvamus omavalitsuse jäätmekava eelnõu kohta avalikustatakse valla või 
linna veebilehel. 
 

§ 486. Omavalitsuse jäätmekava vastuvõtja ja omavalitsuse jäätmekava vorm 

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava võtab vastu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu 
otsusega. 
 

§ 487. Omavalitsuse jäätmekava avalikustamine veebilehel 

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava avaldatakse valla- või linna veebilehel 14 päeva 
jooksul kava vastuvõtmisest. 
 

§ 488. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § k [VIIDE ÜLDOSALE] kohaldamata 
jätmine  

Omavalitsuse jäätmekava koostamisel ei kohaldata keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § … 
[VIIDE ÜLDOSALE].  
 

 
3. jagu 

Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus 
 

1. jaotis 
Üldsätted 
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§ 489. Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine 

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete 

taaskasutamise või kõrvaldamise. Kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada ka muude 

jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist  

(2) Lähtudes §-s 455 sätestatud põhimõttest peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama 
vähemalt järgmiste jäätmematerjalide liigiti kogumise: paber ja papp, metall, klaas ja plast. 
 

§ 490. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskiri 

(1) Jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses 

kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega. 

(2) Jäätmehoolduseeskiri sätestab: 
1) jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, nagu 
kogumismahutite tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite 
kasutamine; 
2) jäätmetest tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise, või kui see ei ole 
võimalik, siis vähendamise meetmed, sealhulgas olmejäätmete regulaarne äravedu 
tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 
12 nädala jooksul; 
3) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil jäätmeveo piirkondade loetelu, kus liitumine 
korraldatud jäätmeveoga ei ole kohustuslik; 
4) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded; 
5) elanikelt kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi omavale ettevõtjale üleandmise korra; 
6) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja 
jäätmete käitlemise korra; 
7) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded; 
jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed 
nende edasivedamiseks toimetada; 
8) järelevalve korralduse jäätmekäitluse üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil; 
9) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud 
prügila järelhoolduse nõuded; 
10) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide 
kaupa; 
11) pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid; 
12) suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast maksimaalselt 15 kilomeetri 
kaugusel. 

(3) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu esitatakse arvamuse 
saamiseks maavanemale ja Keskkonnaametile, tervishoiuteenuste osutaja jäätmete 

käitlemise kord Terviseametile ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord 

maakonna veterinaarkeskusele, kes vajadusel teevad kahe nädala jooksul ettepanekuid 
eeskirja täiendamiseks. 
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§ 491. Jäätmevaldajate register 

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab 

registri pidamise korra. 

(2) Kohalikul omavalitsusel on õigus saada järgmist tasuta teavet jäätmeveo piirkonnas 
tegutsevalt jäätmevedajalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registrisse andmete 

kandmiseks: 
1) jäätmevaldaja nimi ja kontaktandmed; 
2) jäätmetekkekoha aadress; 
3) jäätmetekkekoha tüüp; 
4) jäätmetekkekoha elanike arv; 
5) andmed jäätmetekkekoha jäätmete kogumisvahendite kohta. 
 

2. jaotis 
Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu 

 

§ 492. Korraldatud jäätmevedu 

(1) Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja 

poolt. 

(2) Jäätmeveo võib korraldada selliselt, et jäätmeid vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja 

temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus või viimase poolt volitatud 
mittetulundusühing. Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning 

nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või viimase volitatud 
mittetulundusühingul. 

(3) Kohaliku omavalitsuse üksusel on jäätmeveo korraldamise kohustus Eesti mandril ja 
suursaartel. 

(4) Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige 

prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti 

kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka 

teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse nõuete 
täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi. 

(5) Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise 
sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse valla- või 

linnavolikogu määrusega. 

(6) Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-

, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud. 

(7) Jäätmeveo teenustasu suuruse kindlaksmääramisel juhindutakse jäätmete liigist, 

kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning teistest asjaoludest, mis 
oluliselt mõjutavad käitlemise maksumust. 
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(8) Vähemalt 40 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses olmejäätmete veo teenust 

osutav ettevõtja on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 9 punktis 4 nimetatud elutähtsa 

teenuse osutaja.  

§ 493. Jäätmevedaja valik 

(1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse 

üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni 
lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. 

(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu võib riigihangete seaduse §-s 13 sätestatud korras 
korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada 

teist kohaliku omavalitsuse üksust, mittetulundusühingut või sihtasutust, mille liige vastav 

kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult 

kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit. 

(3) Kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste 

kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduse § 31 lõikes 2 
sätestatust ning arvestades käesolevas lõikes toodud erisusi. Korraldatud jäätmeveo 
hankedokumentides määratakse muu hulgas alljärgnevad tingimused: 
1) veopiirkond; 
2) veetavad jäätmeliigid; 
3) eeldatavad jäätmekogused; 
4) jäätmekäitluskoht; 
5) hankelepingu kestus; 
6) veotingimused – veo sagedus, aeg ja tehnilised tingimused; 
7) toimingud, mille eest jäätmevedaja võtab teenustasu; 
8) veopiirkonnas asuvate ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv 
mitme korteriga elamutes. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud korraldatud jäätmeveo riigihanke 
hankedokumendid esitatakse enne riigihanke algatamist seisukohavõtuks Keskkonnaametile, 

kes vajaduse korral esitab kahe nädala jooksul hankedokumentide kättesaamisest arvates 
ettepanekud hankedokumentide täiendamiseks või muutmiseks. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud veopiirkond tuleb määrata arvestusega, 

et piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul suurem kui 30 000. 

(6) Veopiirkonna määrab kohaliku omavalitsuse volikogu, lähtudes eeldatavatest 
jäätmekogustest, hoonestusest ning teede- ja tänavatevõrgu eripärast. 

(7) Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldaja avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo 
teenuse osutajaga lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes. 

§ 494. Jäätmeveo õigus 

(1) Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega 

hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud 
jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava 

hankelepingu kestus on kuni viis aastat. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigust realiseeritakse vastavalt jäätmeloaga 

määratud nõuetele ja tähtajale.  

§ 495. Korraldatud jäätmeveoga liitumine 

(1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses 
jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku 

omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või käesoleva 
seaduse § 490 lõikes 1 nimetatud määruse jõustumisest. Liitumisajaks loetakse antud loa või 

määruse jõustumise ajast hilisemat aega. 

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on 

liitunud korraldatud jäätmeveoga. 

(3) Jäätmevaldaja käesoleva peatüki tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga 

kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. 

(4) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei 
kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks 

korraldatud jäätmeveoga liitumisest. 

(5) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on 

korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemise tagav keskkonnaluba. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtaja määramiseks peab kohaliku 
omavalitsuse üksus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud 
jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. 

jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel 
elatud või kinnistut ei ole kasutatud. 

(8) Jäätmevaldaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud tähtajaks kinnitust, 
loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.  
 

§ 496. Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine 

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete 
taaskasutamise või kõrvaldamise. Kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada ka muude 
jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist.  

 
4. jagu 

Tootjavastutus 
 

1. jaotis 
Tootjavastutuse üldsätted 

 

§ 497. Tootjavastutusega hõlmatud tooted 
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Tootjavastutusega on hõlmatud vastutustooted ja pakendid. 
 

§ 498. Vastutustoode 

(1) Vastutustoode on toode, mille kasutamisega või jäätmeteks muutumisega võib kaasneda 

keskkonnarisk. 

(2) Vastutustoodete hulka kuuluvad: 
1) mootorsõidukid ja nende osad; 
2) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad; 
3) rehvid; 
4) patareid ja akud. 

(3) Keskkonnaministril on õigus määrusega kehtestada vastutustoodete märgistamise viis ja 
kord. 
 

§ 499. Tootja ja pakendiettevõtja 

(1) Tootja käesoleva peatüki tähenduses on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse 
raames kavandab, projekteerib, valmistab, töötleb, müüb või veab sisse tooteid. 

(2) Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab 
sisse või müüb pakendatud kaupa. 
 

§ 500. Tootja kohustused vastutustoodetest tekkivate jäätmete käitlemisel 

(1) Tootja on kohustatud tagama tema turule lastud vastutustootest tekkivate jäätmete 
kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama seaduses sätestatud 

juhul selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.  

(2) Tootja võib valida, kas ta täidab kohustused ise, annab need kirjaliku lepinguga üle 

tootjate ühendusele või liitub tootjate ühendusega. 

(3) Isikule, kes võtab jäätmevaldajalt vastu vastutustootest tekkinud jäätmed, kohaldatakse 

käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud kohustusi. 

(4) Turustajale kohaldatakse tootja kohta sätestatut, kui turustaja müüb edasi tooteid, mille 

on valmistanud või turule lasknud vastutustooteregistris registreerimata tootja. 

(5) Turustaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes kaubanduslikel alustel pakub tooteid 

isikutele, kes kavatsevad neid tooteid kasutada. 

(6) Vastutustoodetest tekkinud jäätmete jäätmehoolduse kulud kannab tootja või tootjate 

ühendus. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik kannab jäätmevaldajalt vastuvõetud 
vastutustoodetest tekkinud jäätmete käitlemise kulud. 
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(7) Vabariigi Valitsusel või tema volitatud ministril on õigus määrusega kehtestada kasutuselt 

kõrvaldatud vastutustootest tekkivate jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 

taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord. 

(8) Kui tootja on käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud määrusega vabastatud lõikes 1 

nimetatud kohustusest, kannab jäätmehoolduse kulud jäätmevaldaja. 

(9) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga tootjate ühendusele üle 
andnud tootja, kes on täitnud oma kohustused tootjate ühenduse ees, ei ole vastutav 

vastutustoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise sihtarvude täitmise ning 

vastutustooteregistrile andmete edastamise eest. Sellisel juhul vastutab tootjate ühendus 

tootja vastavate kohustuste täitmise eest. 

§ 501. Turule laskmine 

Turule laskmine on käesoleva paragrahvi tähenduses toote kättesaadavaks tegemine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse  akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) 
nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) tähenduses. 
 

§ 502. Endisaegsete jäätmete jäätmehoolduse tagamine ja selle finantseerimine 

(1) Endisaegsete jäätmete jäätmehoolduse tagamise ning selle finantseerimise kohustused 
lasuvad tootjatel, kes vastavate vastutustoodete jäätmeteks muutmise ajal turul tegutsevad, 

proportsionaalselt nende osaga seda tüüpi vastutustoodete turul. 

(2) Endisaegsed jäätmed on enne vastutustoote suhtes kohalduvate tootja kohustuste 

tekkimist turule lastud vastutustoodetest tekkinud jäätmed. 
 

§ 503. Vastutustoodete kogumisel ja taaskasutamisel tekkinud kulude jagamine tootjate 
ja tootjate ühenduste vahel 

Igal tootjal ja tootjate ühendusel, kes on taaskasutanud vastutustoodetest tekkinud jäätmeid 
üle keskmise taaskasutamise taseme, on õigus nõuda teistelt tootjatelt ja tootjate ühenduselt, 
kes on vastutustoodetest tekkinud jäätmeid taaskasutanud alla keskmise taaskasutamise 
taseme, kogumise ja taaskasutamise kulude katmist ulatuses, mis tagab kõikidele tootjatele ja 
tootjate ühendustele võrdse finantskoormuse, arvestades tootjate või tootjate ühenduste osa 
turule lastud vastavat liiki vastutustoodete massis. 
 

§ 504. Vastutustoote kasutajale kättesaadavaks tehtav teave  

(1) Tootja ja tootjate ühendus teevad vastutustoote kasutajale turustajate kaudu 

kättesaadavaks teabe, kuhu saab vastutustoodetest tekkinud jäätmed tagastada (asukohad 

ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot). Teave tagastamiskohtade kohta 

peab olema müügikohas nähtaval kohal, piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis lehel. 

(2) Vastutustoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu kehtestab Vabariigi 
Valitsus määrusega. 
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(3) Vabariigi Valitsusel on õigus anda määrusi, millega vabastatakse tootja osaliselt lõikes 1 

nimetatud kohustustest, sätestades täpsustatud nõuded vastutustoote kasutaja 

teavitamiseks, juhul kui kodumajapidamistes mittekasutatava vastutustoote kasutajaid on 

piiratud arv ja nad on tootja poolt selgesti identifitseeritud. 

 

§ 505. Teabekampaaniate korraldamine ja kaasnevate kulude katmine  

(1) Tootja ja tootjate ühendus on kohustatud korraldama vähemalt kord aastas 
teabekampaaniaid, sealhulgas üleriigilisi teabekampaaniaid, meediakanalite, üleriigilise 

levikuga ajalehtede, ajakirjade või muude sarnaste üldsusele kättesaadavate võimaluste 

kaudu, et teavitada vastutustoote kasutajaid vastutustoodetest tekkinud jäätmete kogumise 

ja käitlemise võimalustest.  

(2) Tootjad ja tootjate ühendused võivad korraldada ühiseid teabekampaaniaid. 

(3) Teabekampaaniate korraldamise kulud tasub tootja või tootjate ühendus.  

(4) Vabariigi Valitsusel on õigus anda määrusi, millega vabastatakse tootja osaliselt lõikes 1 

nimetatud kohustustest, sätestades täpsustatud nõuded vastutustoote kasutaja 
teavitamiseks, juhul kui kodumajapidamistes mittekasutatava vastutustoote kasutajaid on 

piiratud arv ja nad on tootja poolt selgesti identifitseeritud. 

 

§ 506. Vastutustoodete kokkuostmise piirang  

(1) Ohtlikke aineid sisaldavate vastutustoodete või nendest toodetest eraldatud osade 
kokkuostmine jäätmetena on lubatud üksnes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § ---

[VIIDE ÜLDOSA §-le VASTUTUSTOOTEREGISTER, MIS EI SISALDU RK POOLT VASTU VÕETUD 
REDAKTSIOONIS] alusel asutatud vastutustooteregistris registreeritud tootjalt või tootjate 

ühenduselt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on 

jäätmed tekkinud. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirang ei kehti järelevalveasutuse või kohaliku 
omavalitsuse poolt järelevalve käigus omandatud vastutustoodetest tekkinud jäätmete 

kokkuostmisekohta. 
 

§ 507. Vastutustoodete Euroopa Majanduspiirkonnas turule laskmise keelud ning 
piirangud 

(1) Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud järgmiste vastutustoodete turule laskmine: 
1) vastutustooted, mis sisaldavad keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT 
L 204, 31.7.2008, lk 1–35) tähenduses; 
2) elavhõbedat, kaadmiumi või pliid sisaldavad patareid ja akud; 
3) kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid ja selle ühendeid, elavhõbedat ja selle ühendeid või 
kaadmiumi ja selle ühendeid sisaldavad mootorsõidukid ja nende osad; 
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4) kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid ja selle ühendeid, elavhõbedat ja selle ühendeid, 
kaadmiumi ja selle ühendeid, polübroomitud difenüüleetrit või polübroomitud bifenüüle 
sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keelust või teha erandeid tingimusel, et sellise 

erandi tegemise võimalus tuleneb Euroopa Liidu õigusaktidest. 

(3) Vabariigi Valitsusel või tema volitatud ministril on õigus anda määrusi, millega 
kehtestatakse teatud vastutustoodete või nende osade suhtes: 
1) ohtlike ainete piirnormid, millest väiksemate sisalduste puhul käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud keeld ei kehti; 
2) kasutusalad, tehnilised tingimused või nõuded, mille rakendamisel käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud keeld ei kehti; 
3) tähtajad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu osaliseks või täielikuks 
rakendamiseks. 

(4) Tootja ja tootjate ühendus on kohustatud esitama pädeva järelevalveasutuse või 
vastutustooteregistri nõudel vastutustoote kohta käesoleva paragrahvi nõuetele vastavuse 
dokumendid. 
 

2. jaotis 
Tootjavastutusorganisatsioon ja pakendiorganisatsioon 

 

§ 508. Tootjavastutusorganisatsioon 

Tootjavastutusorganisatsioon on majanduslikku kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mille 
asutajad või liikmed on tootjad või tootjate ühendused ja mille üheks eesmärgiks on teatud 
liiki vastutustoodete või vastutustoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise 
korraldamine või finantseerimine. 
 

§ 509. Pakendiorganisatsioon 

Pakendiorganisatsioon on käesoleva seaduse § 513 alusel väljastatud tegevusloa alusel 
tegutsev juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud 
juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad. 
 

§ 510. Tootjavastutusorganisatsiooni ja pakendiorganisatsiooni kohustused 

Tootjavastutusorganisatsioon ja pakendiorganisatsioon on kohustatud: 
1) tagama jäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmise konkurentsi alusel; 
2) tagama tootjavastutusorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride vaheliste 
finantssuhete läbipaistvuse; 
3) tagama pakenditest ja vastutustoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamisega 
seotud andmete kättesaadavuse Keskkonnaministeeriumile ja järelevalveasutusele. 
 

§ 511. Tootjavastutusorganisatsiooni ülesanded 

Tootjavastutusorganisatsioon peab tagama: 
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1) kõigile vastavat liiki vastutustoodete tootjatele juurdepääsu tootjavastutusorganisatsiooni 
teenustele; 
2) kohustused lepinguga üle andnud või tootjavastutusorganisatsiooniga liitunud tootjalt tasu 
kogumise võrdsetel tingimustel ja teenuste pakkumise talle, lähtudes üksnes tema turuosast 
seda tüüpi vastutustoodete turul. 
 

§ 512. Pakendiorganisatsiooni eesmärk ja ülesanded 

(1) Pakendiorganisatsiooni eesmärk on pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 

taaskasutamise korraldamine ning see on sätestatud ühenduse põhikirjas. 

(2) Pakendiorganisatsioon peab tagama üldsuse ja tarbijate teavitamise pakendi ja 

pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest, kusjuures teavitusele tehtavad kulutused 
peavad käibe suuruse arvutamisel tagatisraha arvestamata moodustama vähemalt ühe 

protsendi pakendiorganisatsiooni kalendriaasta käibest. 

(3) Pakendiorganisatsiooni kasum reinvesteeritakse põhikirjalistest eesmärkidest 

tulenevasse tegevusse ning kasumit ei jaotata liikmetele, osanikele või aktsionäridele. 

(4) Pakendiorganisatsiooni ülesanne on korraldada talle käesoleva seaduse § 519  lõike 2 
alusel kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist 

kogumist ja taaskasutamist ning arendada taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada 
pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt käesoleva seaduse § 538 sätestatud 

taaskasutuse sihtarvude ulatuses. 

(5) Pakendiorganisatsioon on kohustatud tagama talle kohustused üle andnud 

pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumise ja neile teenuste pakkumise, 
lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist 

ja pakendiorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest. 

(6) Pakendiorganisatsioon esitab keskkonnaministrile iga aasta 30. juuniks kirjaliku ülevaate 
esitamine oma eelmise kalendriaasta tegevuse kohta. Ülevaade peab sisaldama muu hulgas 

andmeid tekkekohal kogutud ja avaliku konteinervõrgustiku kaudu kogutud ning 
taaskasutatud pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate lõikes, teavet käesoleva paragrahvi § 

513 lõike 2 punktis 1 sätestatud kokkulepete kohta, käesoleva seaduse §-s 532 sätestatu 

kohta, pakendi taaskasutuse teenustasude ja pakendimaterjali kokkuostuhinna aasta jooksul 

toimunud muutuste kohta, tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja 
selle maksumuse kohta. Ülevaade ja majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad 

taaskasutusorganisatsiooni veebilehel. 

(7) Pakendiorganisatsioon esitab keskkonnaministrile viimase nõudmisel andmed liikmete, 

osanike või aktsionäride tehtud tehingute kohta, mis on vajalikud käesoleva paragrahvi 

lõikes 2 sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks. 
 

§ 513. Pakendiorganisatsioonile tegevusloa väljastamine 

(1) Pakendiorganisatsioonile väljastab tegevusloa keskkonnaminister majandustegevuse 

seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras kuni viieks aastaks. 
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(2) Keskkonnaminister väljastab pakendiorganisatsioonile tegevusloa, kui 

pakendiorganisatsioon tõendab tegevusloa taotluses käesoleva seaduse §-s 512 sätestatud 

ülesannete täitmist ning vastab järgmistele tingimustele: 
1) pakendiorganisatsiooni eesmärk on sätestatud ühenduse põhikirjas; 
2) pakendiorganisatsioon on sõlminud kirjalikud eellepingud, mis võimaldavad tal 
üleriigiliselt täita käesoleva seaduse §-s 512 sätestatud kohustusi; 
3) pakendiorganisatsioon omab tegutsemiseks vajalikke finantsvahendeid; 
4) pakendiorganisatsioon omab tegevuskava käesoleva seaduse §-s 531 sätestatud 
pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta; 
5) pakendiorganisatsiooni liige, osanik või aktsionär ei oma üle 25 protsendi liikmelisusega, 
osadega või aktsiatega määratud häältest, samuti ei oma valitsevat mõju konkurentsiseaduse 
tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus käesoleva seaduse § 453 tähenduses; 
6) pakendiorganisatsioon omab märki, mis näitab pakendiettevõtja kuulumist 
pakendiorganisatsiooni või pakendiettevõtja kohustuste üleandmist 
tootjavastutusorganisatsioonile vastavalt käesoleva seaduse § 519 lõikele 2; 
7) pakendiorganisatsiooni kasum reinvesteeritakse põhikirja alusel pakendiorganisatsiooni 
tegevusse ning kasumi mittejaotamine liikmetele, osanikele või aktsionäridele; 
8) põhikiri tagab pakendiorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride 
vaheliste finantssuhete läbipaistvuse; 
9) pakendiorganisatsioonile § 519 lõike 2 alusel üle antud kohustustest moodustab vähemalt 
60 % organisatsiooni liikmete või osanike kohustus, mille eest pakendiorganisatsioon 
vastutab. 

(3) Pakendiorganisatsiooni tegevusloa taotlus esitatakse kirjalikult keskkonnaministrile. 

(4) Pakendiorganisatsiooni tegevusloa taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) liikmete või osanike või aktsionäride nimekiri; 
2) pakendiorganisatsiooni põhikiri; 
3) pakendi kogujate, vedajate ja töötlejatega sõlmitud lepingute koopiad; 
4) tegutsemiseks vajalike finantsvahendite olemasolu tõendav konto väljavõte; 
5) käesoleva seaduse §-s 515 sätestatud tootjate kohustuste täitmist käsitleva tegevuskava 
koopia. 

(5) Keskkonnaminister teeb otsuse tegevusloa väljastamise kohta 63 päeva jooksul, arvates 

taotluse saamisest. 

(6) Pakendiorganisatsioonile ei väljastata lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa 

seaduse §-s 25 sätestatud alustele tegevusluba juhul, kui pakendiorganisatsioon on eelneva 
viie aasta jooksul jätnud olulises ulatuses täitmata talle pandud kohustused. 

(7) Kui pakendiorganisatsioon ei suuda käesoleva paragrahvi alusel väljastatud tegevusloa 

alusel osaliselt või täielikult täita temale §-s § 512 sätestatud ülesandeid või ei vasta 
käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud tingimustele, võib keskkonnaminister tunnistada 

tegevusloa kehtetuks. 
 

§ 514. Pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud konkursi korraldamine 

(1) Pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmiseks korraldab 

pakendiorganisatsioon konkursi. 
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(2) Pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmise konkursi (edaspidi 

konkurss) dokumentides peab sisalduma vähemalt järgmine teave: 
1) tulevase lepingu tingimused; 
2) asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi; 
3) pakkumuse hindamise kriteeriumid. 

(3) Pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmise konkurss kuulutatakse 

välja vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja konkursi korraldaja kodulehel. 

(4) Hindamise tulemus ja hindamiskriteeriumid avalikustatakse konkursi korraldaja 
kodulehel. 

(5) Juhul kui pakendiorganisatsioon tegeleb pakendimaterjali kokkuostuga, avalikustatakse 

pakendiorganisatsiooni tema kodulehel materjalide hinnakiri.  

(6) Käesoleva seaduse § 519 lõike 2 alusel üle antud kohustuse teenustasu arvutatakse 
eurodes turule lastud pakendimassi kilogrammi kohta. 
 

§ 515. Pakendiorganisatsiooni tegevuskava 

Pakendiorganisatsiooni tegevuskava komponendid on: 
1) kava, kuidas üleriigiliselt kaasatakse erinevad piirkonnad pakendi ja pakendijäätmete 
kogumissüsteemi; 
2) finantsplaan, mis sisaldab finantseerimise allikaid, investeeringuid infrastruktuuri ja 
võimsuse/võimekuse suurendamiseks pakendijäätmete kogumisel, tulevikuinvesteeringuteks 
hoitavat raha, pakendijäätmete kogumisse kaasatud muudele isikutele antavat raha; 
3) pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuste ostmisel esitatavad tingimused; 
strateegia, kuidas kaasatakse teisi tootjaid pakendiorganisatsiooni; 
4) pakendiorganisatsiooni ja pakendiettevõtja vahel sõlmitava lepingu näidis, kusjuures leping 
peab sisaldama pakendiettevõtja käesoleva seaduse § 531 lõikes 1 sätestatud kõigi kohustuste 
pakendiorganisatsioonile üleandmise tagamist, kohustuste täitmise tagamist 
pakendiorganisatsiooni poolt ja kulude hüvitamist, sealhulgas pakendiettevõtja poolt 
makstava tasu arvutamist; 
5) meediaplaan lõppkasutaja ja tarbija teavitamiseks pakendi ja pakendijäätmete 
tagastamisvõimaluste ning kogumis- ja taaskasutussüsteemi kohta. 

 
3. jaotis 

Pakendid ja pakendijäätmed 
 

1. alljaotis 
Üldsätted 

 

§ 516. Pakend 

(1) Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba 

mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba 
olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. 
Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.  
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(2) Toote määratlemine pakendina põhineb järgmistel kriteeriumidel: 
1) toode loetakse pakendiks, kui see vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud 
määratlusele, piiramata seejuures muid võimalikke pakendi kasutamise funktsioone, välja 
arvatud olukord, kui pakend on selles oleva toote lahutamatu osa ning peab sisaldama, 
toetama või säilitama toodet ja selle osi kogu nende kasutusea jooksul ning kui pakend ja 
selles olev toode on mõeldud koos kasutamiseks, tarbimiseks või äraviskamiseks; 
2) toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks 
mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, 
loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni; 
3) pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle 
pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub 
vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud 
juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või 
äraviskamiseks koos tootega.  

(3) Toote määratlemisel pakendina tuleb vajaduse korral arvestada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja 

pakendijäätmete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–30), I lisas sätestatud selgitavaid 
näiteid.  
 

§ 517. Pakendatud kauba turule laskmine 

Pakendatud kauba turule laskmine on Eestis pakendatud oma kauba, tootevõi sisseveetud 
pakendatud kauba esmakordne kättesaadavaks tegemine Eestis levitamiseks või kasutamiseks 
sealhulgas oma tarbeks kasutamiseks. Kui kaup pakendatakse ümber, siis ümberpakendatud 
kauba esmakordselt kättesaadavaks tegemist Eestis käsitatakse samuti pakendatud kauba 
turule laskmisena.  
 

§ 518. Pakendiettevõtja 

Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab 
sisse, toodab, edasiarendab või müüb pakendatud kaupa. 
 

§ 519. Pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja 
taaskasutamisel 

(1) Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud 
pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva seaduse §-s 538 sätestatud 

taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud. 

(2) Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustused üle anda 

kirjaliku lepingu alusel pakendiorganisatsioonile. 
 

§ 520. Pakendi liigid 

(1) Pakendi liigid käesoleva seaduse tähenduses on järgmised: 
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1) müügipakend ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks 
määratud müügiühiku osa. Müügipakendiks loetakse ka käesoleva seaduse § 516 lõike 2 
punktis 2 nimetatud pakend; 
2) rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks 
müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või 
tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või 
esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata; 
3) veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud arvu müügiühikute või 
rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia 
ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid. 

(2) Sõltuvalt pakendi kasutuskordadest on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pakendi 

liikide alaliigid järgmised: 
1) korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul 
korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -
võimalusest ja -kõlblikkusest; 
2) ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.  

(3) Pakendimaterjali liigid on järgmised: 
1) klaas; 
2) plast; 
3) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong; 
4) metall; 
5) puit; 
6) muu materjal.  
 

§ 521. Pakendijäätmed 

Käesoleva seaduse tähenduses on pakendijäätmed mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis 
muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks käesoleva seaduse § 439 tähenduses. 
Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke.  
 

§ 522. Pakendi ja pakendijäätmete vältimine 

Pakendi ja pakendijäätmete vältimine, mis toimub eelkõige keskkonnahoidlike toodete ja 
tehnoloogiate arendamise teel, on pakendi ja pakendijäätmete koguse ja ohtlikkuse 
vähendamine, samuti pakendites ja pakendijäätmetes sisalduvate materjalide ja ainete koguse 
ning ohtlikkuse vähendamine kogu pakendi olelusringi jooksul alates pakendimaterjali ja 
pakendi valmistamisest kuni pakendi või selle käitlemise jääkide lõpliku kõrvaldamiseni.  
 

§ 523. Pakendi korduskasutus 

Pakendi korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus korduskasutuspakend täidetakse 
uuesti või kasutatakse pakendit algselt mõeldud otstarbeks, tehes seda turul leiduvate ning 
pakendi uuesti täitmist võimaldavate abitoodete abil või selliste abitoodete abita. Selline 
korduvalt kasutatud pakend muutub pakendijäätmeteks, kui ta ei kuulu enam 
korduskasutusele.  
 

§ 524. Pakendijäätmete ringlussevõtt 
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(1) Pakendijäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine 

tootmisprotsessis eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel, kaasa 

arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud energiakasutus.  

(2) Bioloogiline ringlussevõtt on pakendijäätmete biolagunevate osade aeroobne 

(kompostimine) või anaeroobne (metaankääritus) töötlemine kontrollitavates tingimustes 

ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised 
jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogiliseks ringlussevõtuks.  
 

§ 525. Pakendijäätmete energiakasutus 

Pakendijäätmete energiakasutus on põletuskõlbliku pakendimaterjali kasutamine energia 
tootmiseks pakendijäätmete otsesel põletamisel eraldi või koos muude jäätmetega, kasutades 
ära tekkinud soojuse. 
 

§ 526. Majandustegevuses osaleja 

Majandustegevuses osaleja on käesoleva peatüki tähenduses pakendiettevõtja, pakenditootja, 
isik, kes tarnib, toodab või töötleb pakendimaterjali, käesoleva seaduse § 513 alusel asutatud 
pakendiorganisatsioon, pakendijäätmekäitleja ning haldusorgan.  
 

§ 527. Nõusolek vabatahtlikuks koostööks 

Nõusolek vabatahtlikuks koostööks on käesoleva jao eesmärkide paremaks elluviimiseks 
Keskkonnaministeeriumi ja majandustegevuses osaleja vahel sõlmitud koostöökokkulepe, 
millega võivad liituda kõik isikud, kes soovivad koostöö tingimusi täita. Nimetatud 
koostöökokkuleppega ei saa üle anda käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ega 
vastutust.  
 

2. alljaotis 
Pakendile esitatavad nõuded 

 

§ 528. Pakendi valmistamise ja kasutamise üldnõuded 

(1) Pakend peab täitma oma otstarvet võimalikult väikese mahu ja massi juures, kuid 
tagades vajaliku ohutus- ja hügieenitaseme, olles seejuures sobiv pakendatavale kaubale ja 
vastuvõetav tarbijale. 

(2) Pakend peab olema kavandatud, valmistatud ja müüdud nii, et 
1) oleks võimalik pakendi korduskasutus või pakendijäätmete taaskasutus, sealhulgas 
ringlussevõtt; 
2) võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringuid, mis lähtuvad pakendijäätmete 
kõrvaldamisest või nende töötlemisel tekkivate jäätmete kõrvaldamisest. 

(3) Pakend peab olema valmistatud nii, et pakendimaterjalis ja pakendi muudes 

koostisosades olevate ohtlike ainete sisaldus oleks viidud tasemele, mis võimalikult palju 
vähendaks nende olemasolu heitmetes, tuhas või nõrgvees, kui pakendijäätmed või 

pakendijäätmete töötlemisel tekkinud jäätmed põletatakse või ladestatakse prügilasse.  
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(4) Korduskasutuspakend peab vastama kõigile järgmistele nõuetele: 
1) pakendi füüsikalised omadused ja tehniline lahendus peavad võimaldama kavandatud arvu 
veo- ja kasutuskordi; 
2) kasutatud pakendit peab olema võimalik töödelda vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse 
ning muudele ohutusnõuetele; 
3) kui pakend ei ole enam korduskasutatav ja muutub jäätmeteks, peab taaskasutatav pakend 
vastama käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuetele.  

(5) Taaskasutatav pakend peab vastama järgmistele nõuetele: 
1) pakend, mille jäätmete taaskasutamine toimub materjali ringlussevõtuga, peab olema 
valmistatud viisil, mis võimaldab selle materjalist teatud osa ringlusse võtta ning kasutada 
müügikõlbliku kauba tootmisel, kusjuures ringlussevõetava materjali osakaal võib sõltuda 
pakendi valmistamiseks kasutatud materjalist; 
2) pakendil, mille jäätmete taaskasutamise eesmärk on energiakasutus, peab olema 
minimaalne kütteväärtus, mis võimaldaks energiakasutuse optimeerimist; 
3) pakend, mille jäätmeid taaskasutamise eesmärgil kompostitakse, peab olema bioloogiliselt 
lagunev, kuid see ei tohi takistada pakendijäätmete eraldi kogumist, kompostimist või nende 
käitlemiseks ettenähtud muid toiminguid; 
4) biolagunev pakend peab olema valmistatud nii, et suurem osa selle jäätmete füüsikalisel, 
keemilisel, termilisel või bioloogilisel lagunemisel tekkivast kompostist laguneks 
süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.  
 

§ 529. Raskmetallide sisaldus pakendis 

(1) Raskmetallide plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja kuuevalentse kroomi summaarne sisaldus 
pakendis ja pakendi koostisosades ei tohi ületada 100 milligrammi kilogrammi kohta.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata pakendile, mis on valmistatud niisugusest pliid 
sisaldavast kristallklaasist, mida on nimetatud EÜ Nõukogu direktiivi 69/493/EÜ 

liikmesriikide kristallklaasialaste õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 326, 29.12.1969, lk 
36) lisas 2.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata plastkastidele ja -alustele vastavalt Euroopa 
Komisjoni otsusele 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -

aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja EL 

Nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (ELT L 

056, 04.03.1999, lk 47–48), ning klaaspakendile vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 
2001/171/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused klaaspakendi jaoks seoses pakendeid 

ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivis 94/62/EÜ 

kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (ELT L 062, 02.03.2001, lk 20–21).  
 

3. alljaotis 
Pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine 

 

§ 530. Kohaliku omavalitsuse organi kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumise 
ja taaskasutuse korraldamisel 
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(1) Kohaliku omavalitsuse organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja 

pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas.  

(2) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja 

pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud 

eesmärkide saavutamise meetmeid.  
 

§ 531. Pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja 
taaskasutamisel 

(1) Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud 

pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva seaduse §-s 473 sätestatud 

taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud.  

(2) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult pakendiorganisatsioonile. Kui 

pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustused üle 
pakendiorganisatsioonile, siis vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmise eest pakendiorganisatsioon.  

(3) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis 
tonni aastas ega anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle 

pakendiorganisatsioonile, peab korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma 

kauba müügikohas, informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed 

müügikohta, pidama arvestust oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise osas 
iga müügikoha kohta eraldi. 

(4) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis 

tonni aastas ega anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle 
taaskasutusorganisatsioonile, peab esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised 

andmed: 
1) turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass pakendimaterjali liikide kaupa; 
müügikohtade loetelu; 
2) andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas ja 
kogumiskohtade asukohad; 
3) andmed kogutud pakendijäätmete taaskasutamise kohta, mille koostamise aluseks on 
pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja antud kirjalik taaskasutamise tõend, kuhu on märgitud 
pakendijäätmete üleandja, pakendijäätmete liik, kood ja kogus, taaskasutatud pakendijäätmete 
kogus, taaskasutamistoimingu kood, transportija, pakendijäätmete üleandmise kuupäev; 
4) pakendijäätmeid taaskasutava ettevõttega sõlmitud kirjalike lepingute ülevaade. 

(5) Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmist väljendatakse pakendijäätmete 
taaskasutamise määrana. Taaskasutamise määr arvutatakse kalendriaasta kestel 

taaskasutatud pakendijäätmete ning sama perioodi jooksul turule lastud kauba pakendi 

massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides. Turule lastud kauba pakendi massi 

hulka ei arvata Eestist välja viidud kauba pakendi massi ja kasutusele võetud tagastatud 
korduskasutuspakendi massi, kui need on pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt 
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tõendatavad. Taaskasutatud pakendijäätmete massi hulka arvatakse Eestis taaskasutatud ja 

taaskasutamiseks välja veetud pakendijäätmete mass.  

(6) Pakendite taaskasutamise määra arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 

2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ 

pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 

05.04.2005, lk 6–12), artikli 2 punktis 2 ja artikli 3 punktides 2–4 ning artiklites 4–6 
sätestatut.  
 

§ 532. Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele 

Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab pakendiorganisatsioon tagama, et igas 
kogumiskohas oleks tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine ning kogumiskohtade 
tihedus oleks järgmine: 

1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 2500 elanikku ühel ruutkilomeetril – 
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 200 meetri raadiuses; 
2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – 
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 
3) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – 
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses; 
4) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse 
territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.  

(1) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tiheasustusega alad on planeerimisseaduse 
alusel määratud tiheasustusega alad. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse 
ainult neid tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad 

avalikkusele pakendi jäätmete üleandmiseks. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tiheasustusega alad on maareformi seadusega 

määratletud maa-alad. 

(4) Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama pakendiorganisatsioonil täita käesoleva 

paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi.  

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmiseks võivad 

pakendiorganisatsioonid omavahel või käesoleva seaduse § 531 lõikes 3 nimetatud 

pakendiettevõtjaga sõlmida kokkuleppeid, kusjuures igas kogumiskohas peab olema tagatud 

kõigi pakendimaterjali liikide kogumine.  

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite 

miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus 
lepitakse kokku pakendiorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel. Kohaliku 

omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende 

tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada 
pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja 
mahtu.  
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§ 533. Pakendikomisjon 

(1) Pakendikomisjoni ülesanne on koordineerida pakendiseadusest tulenevate eesmärkide 

saavutamist, olles keskkonnaministrile nõuandev organ pakendi- ja pakendijäätmepoliitika 

kujundamisel ning pakendiorganisatsioonile tegevusloa väljastamisel ja tegevusloa kehtetuks 
tunnistamisel. 

(2) Pakendikomisjoni moodustab keskkonnaminister asjaomaste ministeeriumide, kohalike 
omavalitsuste, Keskkonnainspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, 

Konkurentsiameti, Maksu- ja Tolliameti, , keskkonnaorganisatsioonide ja jäätmekäitluse 
erialaliitude esindajatest ning eriala asjatundjatest. 
 

4. alljaotis 
Majandusmeetmete rakendamine 

 

§ 534. Majandusmeetmed 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi toimimiseks rakendatakse 
majandusmeetmetena pakendi tagasivõtmise kohustust, tagatisraha ja pakendiaktsiisi.  
 

§ 535. Pakendi tagasivõtmine 

(1) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi.  

(2) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, on 

kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja 
-pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus 

vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava 

kauba pakendile. 

(3) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, informeerib 

pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku 
teatega. Kui pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa, ei ole müügipakendi ja 

-pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendiorganisatsiooni kaudu, 
on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha 

vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis. 

(4) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, on kohustatud pakendiettevõtjalt, 
kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, tasuta tagasi võtma enda poolt 

turule lastud kauba pakendi ja pakendijäätmed. 

(5) Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema 

õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale. 

(6) Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4  nimetatud kohustused üle 

anda kirjaliku lepingu alusel ainult pakendiorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja annab 
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käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud kohustused üle pakendiorganisatsioonile, 

siis vastutab nimetatud kohustuste täitmise eest pakendiorganisatsioon. 

(7) Pakendiorganisatsioon ei saa keelduda pakendiettevõtja poolt kogutud pakendi 

vastuvõtmisest. Tagatisrahaga pakendit lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja 

ei saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust pakendiorganisatsioonile üle anda. 

(8) Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga 
pakendisse pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 ruutmeetrit 

 
ja see 

paikneb tiheasustusalal. 

(9) Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja 

liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale 
ja pakendiettevõtja või pakendiorganisatsiooni nõuetele. 

(10) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle 

200 ruutmeetri, peab sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, 

korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. 

(11) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, võib sellise 

pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma 

müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku 

omavalitsuse organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on 
alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht 

kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates. 

(12) Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa 

sorteeritud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või 
pakendimaterjalidega. 

(13) Pakendiettevõtja on kohustatud tagama lõppkasutajale ja tarbijale oma ohtlikke aineid 
sisaldavate pakendite ja pakendijäätmete tagastamisvõimalused, arvestades jäätmeseaduses 

ja kemikaaliseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud käitlemise 
nõudeid. 

(14) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4, § 540 lõikes 4 ja §-s 538 nimetatud kohustustest 

on vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on 

alla 100 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kilogrammi 

aastas. 
 

§ 536. Tagatisraha 

(1) Pakendile määratakse tagatisraha, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit 

väärtustav tasu ühe pakendi eest. 

(2) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry 

ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on: 
1) klaaspakend; 
2) plastpakend. 
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(3) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry 

ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on: 
1) klaaspakend; 
2) plastpakend; 
3) metallpakend. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud õlut ja vähese etanoolisisaldusega 

alkohoolset jooki mõistetakse alkoholiseaduse tähenduses, siidrit ja perryt alkoholiseaduse 
§ 4 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete tähenduses ning karastusjooki pakendiaktsiisi seaduse 
tähenduses. 

(5) Pakendiettevõtja ei lisa tagatisraha: 
1) eksporditud pakendile, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga; 
2) pakendile, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja rahvusvahelisi reise tegeva vee- või 
õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks;  
3) pakendile, mille maht on 3,0 liitrit või suurem, ja pakendile, mille maht on 0,1 liitrit või 
väikesem; 
4) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud pakendile, kui selle tagasivõtmine ei ole 
tehniliselt võimalik. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1 ja 2 sätestatud pakendi puhul tohib käesoleva 
seaduse § 539 lõike 6 alusel kehtestatud tagatisraha suuruse märki kasutada ainult 
kooskõlastatult märgi valdajaga. 

(7) Keskkonnaminister kehtestab korduskasutuspakendi ja ühekorrapakendi tagatisraha 
suuruse määrusega. 

(8) Tagatisraha ei saa olla väiksem kui 0,03 eurot. 

(9) Tagatisraha suurust võib muuta, kui tagatisraha kehtestamisest või selle eelmisest 
muutmisest on möödas vähemalt 12 kuud. 

(10) Tagatisrahas ei sisaldu pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise ning selle 
korraldamisega seotud kulusid.  

(11) Tagatisrahaga pakendi müümisel avaldatakse tagatisraha suurus, arvestades 
tarbijakaitseseaduse §-s 7 sätestatud nõudeid.  

(12) Tasutud tagatisraha tagastatakse, kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses 

pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha, kauba müügikohta või selle vahetus läheduses 

selleks ettenähtud kohta. Tagatisraha ei tagastata käesoleva seaduse § 539 lõikes 2 
sätestatud juhul.  

(13) Pakendiettevõtja peab tagama, et kehtestatud tagatisraha oleks lisatud pakendatud 
kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarveldused tehakse iga tagastamistehingu 

käigus.  
 

§ 537. Pakendiaktsiis 
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Pakendiaktsiisi seadusega sätestatakse pakendiaktsiisiga maksustatavad pakendid ja neile 
vastavad aktsiisimäärad.  
 

§ 538. Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvud 

(1) Pakendijäätmeid tuleb taaskasutada järgmiselt: 
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas; 
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 
protsenti kalendriaastas. 

(2) Et tagada käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud taaskasutamise sihtarvude täitmine, 

peab pakendiettevõtja taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt 

järgmises ulatuses: 
1) 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 
2) 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti kogumassist 
ringlussevõetuna; 
3) 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 
4) 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete kogumassist 
ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna; 
5) 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist 
ringlussevõetuna. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada 
võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele tehnilistele võimalustele ja 

majanduslikule põhjendatusele. 
 

5. alljaotis 
Pakendi märgistamine 

 

§ 539. Pakendi märgistamine 

(1) Pakendi puhul, millele on kehtestatud tagatisraha, kannab pakendiettevõtja, välja 

arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, tagatisraha märgi kas pakendile või etiketile. Kui 
pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, on oma kohustused vastavalt 

käesoleva seaduse § 531 lõikele 2 üle andnud pakendiorganisatsioonile, peab 

pakendiettevõtja pakendile või etiketile kandma vastava pakendiorganisatsiooni tagatisraha 

märgi. 

(2) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, puudub tagatisraha suuruse märgistus 

või see ei ole pakendil või etiketil selgelt nähtav ja loetav, kuulub pakend tagasivõtmisele 
käesoleva seaduse §-s 535 sätestatud korras, kuid selle pakendi eest ei tagastata tagatisraha. 

(3) Pakendi ja pakendijäätmete kogumise, korduskasutuse ja taaskasutuse lihtsustamiseks 

võib pakendiettevõtja kanda pakendile või etiketile: 
1) märgi, mis näitab pakendiettevõtja kohustuste üleandmist vastavalt käesoleva seaduse 
§ 531 lõikele 2; 
2) pakendimaterjali iseloomustava märgistuse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 
97/129/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 94/62/EÜ 
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pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem 
(ELT L 050, 20.02.1997, lk 28–31); 
3) muid andmeid, mida pakendiettevõtja vajalikuks peab ja mis ei ole vastuolus seadusega ega 
raskenda põhiteksti mõistmist.  

(4) Pakendile ja etiketile kantav märgistus peab olema selgelt nähtav, kergesti loetav, 
kulumiskindel ja püsiv, kaasa arvatud ka siis, kui pakend on avatud.  

(5) Kauba müük pakendis, millel puudub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

nõuetekohane märgistus, on keelatud. 

(6) Keskkonnaminister kehtestab määrusega tagatisraha märgid, arvestades 
pakendiorganisatsiooni ettepanekut. 
 

6. alljaotis 
Pakendialane teabesüsteem 

 

§ 540. Pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine 

(1) Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendiettevõtja, kes laseb turule 
pakendatud kaupa, isik, kes veab välja pakendatud kaupa, ning pakendijäätmete käitleja on 

kohustatud pidama pakendimaterjali massi üle pidevat arvestust käesoleva seaduse § 520 
lõigetes 1–3 nimetatud pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi 

pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas, järgmiselt: 
1) toodetud tühi pakend ning sisse- ja väljaveetud tühi pakend; 
2) pakendatud kauba pakend ning sisse- ja väljaveetud pakendatud kauba pakend; 
3) turule lastud kauba pakend; 
4) tekkinud pakendijäätmed; 
5) korduskasutuspakend; 
6) Eestis taaskasutatud pakendijäätmed ning sisse- ja väljaveetud pakendijäätmed; 
raskmetalle sisaldav pakend. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestuse aluseks olevaid algdokumente ja 
nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse vähemalt seitse aastat. Käesoleva 

seaduse tähenduses on algdokumendid järgmised: 
1) pakendi tootmist, müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad raamatupidamise 
algdokumendid; 
2) pakendatud kauba müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad dokumendid; 
pakendi soetamist tõendavad dokumendid; 
3) pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja väljastatud raamatupidamise 
algdokumendid, vastuvõtudokumendid, aktid ja kirjalikud taaskasutamise tõendid; 
4) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioonid pakendi, pakendatud kauba ning Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohased saatedokumendid 
pakendijäätmete sisse- ja väljaveo kohta. 

(3) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud 
pakendiorganisatsioonile, on kohustatud kalendriaasta kohta esitama pakendiregistrisse 
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kandmiseks järgmised audiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide 

kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas: 
1) korduskasutuspakendi mass; 
2) turule lastud kauba pakendi mass; 
3) kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taaskasutamise tõendid. 

(4) Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 531 lõikele 2 üle 

andnud pakendiorganisatsioonile, esitab käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 
nimetatud andmed kalendriaasta kohta pakendiorganisatsioonile. 

(5) Pakendiorganisatsioon esitab kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks 

käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–2 nimetatud andmed iga temale kohustused üle 

andnud pakendiettevõtja kohta ja punkti 3 andmed koondandmetena. 
 

§ 541. Pakendiaudit 

(1) Pakendiettevõtjad, kes käesoleva seaduse §-st § 540 tulenevalt esitavad 
pakendiregistrisse andmeid ning kes lasevad turule pakendatud kaupa pakendimassiga 

rohkem kui viis tonni aastas, ja taaskasutusorganisatsioonid on kohustatud korraldama 
pakendiregistrisse esitatavate andmete auditeerimise. 

(2) Pakendiregistrisse esitatavaid andmeid auditeerib vandeaudiitor audiitortegevuse 

seaduse tähenduses, vastavuses audiitortegevuse kohta kehtestatud nõuetele ja käesoleva 
paragrahvi lõikes 3 märgitud ulatuses.  

(3) Pakendiauditi eesmärk on anda kalendriaasta kohta pakendiregistrisse esitatud andmete 
õigsuse ja tehingute seaduslikkuse hinnang.  

(4) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ja on oma kohustused vastavalt 
käesoleva seaduse § § 519 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, võib asendada 
pakendiauditi pakendiregistrisse esitatavate andmete ülevaatusega audiitortegevuse 

seaduse tähenduses, kus ülevaatus hõlmab taaskasutusorganisatsioonile esitatud andmete 

õigsuse kontrolli. Auditi või ülevaatuse aruanne esitatakse taaskasutusorganisatsioonile. 

(5) Taaskasutusorganisatsiooni pakendiauditis võetakse aluseks kohustused üle andnud 

pakendiettevõtjate auditi või ülevaatuse aruandeid järgides vandeaudiitori kutsetegevuse 
standardite nõudeid. Taaskasutusorganisatsiooni pakendiaudit võib toimuda majandusaasta 
aruande auditi töövõtu raames. 

(6) Pakendiaudit peab lõppema majandusaasta aruande esitamise tähtajaks. 
 

4. jaotis 
Vastutustooted 

 
1. alljaotis 

Mootorsõidukid ja nende osad 
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§ 542. Alljaotise reguleerimisala  

(1) Käesolevas alljaotises sätestatut kohaldatakse käesoleva seaduse § 543 nimetatud 

jäätmeteks muutunud mootorsõidukitele (edaspidi romusõidukid) ja mootorsõidukite 

osadele (edaspidi kasutatud osad). 

(2) Käesolevas alljaotises sätestatut ei kohaldata vanarehvidele, välja arvatud romusõiduki 

üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele. 

(3) Käesolevas alljaotises sätestatut ei kohaldata keskkonnasõbralikul viisil hoitavatele 

vanasõidukitele ja nende osadele, mille all mõeldakse ajaloolisi, kollektsionääridele huvi 
pakkuvaid või kultuuriväärtust omavaid sõidukeid, mis on kasutusel, kasutusvalmis või 

osadeks lahti võetud. 

§ 543. Mootorsõiduk 

Käesoleva seaduse tähenduses on mootorsõiduk neljarattaline mootorsõiduk liiklusseaduse 
tähenduses ning kolmerattaline mootorsõiduk, välja arvatud kolmerattaline mootorratas ja 
kolmerattaline mopeed. 
 

§ 544. Mootorsõiduki tootja  

(1) Mootorsõiduki tootja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes valmistab 

mootorsõidukeid või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse 
mootorsõidukeid. 

(2) Isikut, kes üksnes rahastab mootorsõidukite valmistamist või nende Eestisse sisse 
vedamist majandus- või kutsetegevuse korras rahastamislepingu alusel (näiteks 

krediidiasutus), ei loeta tootjaks, kui ta ei tegutse tootjana käesoleva paragrahvi lõike 1 
kohaselt. 
 

§ 545. Ringlussevõtt 

Ringlussevõtt on käesoleva alljaotise tähenduses jäätmematerjali ümbertöötamine 
tootmisprotsessis algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid mitte energia saamiseks. Energia 
tootmine on põlevjäätmete kasutamine energia saamiseks otsese põletamise teel koos muude 
jäätmetega või eraldi, mille puhul eraldub soojusenergia. 
 

§ 546. Töötlemine 

Töötlemine on käesoleva alljaotise tähenduses tegevus pärast romusõiduki üleandmist 
jäätmekäitlejale saastusohu kõrvaldamiseks, demonteerimiseks, lõike- ja purustustöödeks, 
taaskasutamiseks või purustusjäätmete kõrvaldamise ettevalmistamiseks või mis tahes 
muudeks töödeks romusõidukite ja nende osade taaskasutusele võtmise või kõrvaldamise 
jaoks. 
 

§ 547. Mootorsõiduki tagastamine tootjale 
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(1) Kui tootjale tagastataval mootorsõidukil puuduvad varem selle mootorsõiduki komplektis 

olnud materjalimahukuselt või tehniliselt olulised osad nagu kere, sillad, mootor, käigukast, 

katalüsaator või elektrooniline juhtplokk või kui mootorsõidukile on lisatud muid jäätmeid, 

võib tootja jäätmevaldajalt nõuda osalist jäätmekäitluskulude kandmist, võttes arvesse 

puuduvate osade materjali väärtuse tagastatavas sõidukis ja sõidukile lisatud jäätmete 

käitluskulud. 

(2) Mootorsõidukeid ja mootorsõiduki haagiseid turule laskev tootja peab mootorsõidukite 
ja mootorsõiduki haagise rehvide osas pidama eraldi arvestust rehvide koguse ja massi üle 

ning korraldama kasutuselt kõrvaldatud vanarehvide kogumise ja taaskasutamise. 
 

§ 548. Romusõidukite kogumisel ja tootjale tagastamisel tekkinud kulude katmine 

(1) Tootja kannab romusõidukite vastuvõtmise ja nende käitlemisega seotud kulud 

proportsionaalselt liiklusregistris eelmisel kalendriaastal esmaselt registreeritud 

mootorsõidukite margipõhise turuosaga. 

(2) Käesoleva seaduse § 547 lõikes 1 märgitud mootorsõidukite kogumisel võib tootja nõuda, 
et puuduva osa jääkväärtuse hinnast kompenseerib jäätmevaldaja. Puuduva osa jääkväärtus 

ei saa ületada puuduva osa materjali jääkväärtust. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui romusõiduki osa puudub 

süüteo tagajärjel, välja arvatud juhul, kui süüteo pani toime jäätmevaldaja. 

(4) Tootja ja turustaja on kohustatud sõiduki äravisatud osad jäätmevaldajalt tasuta tagasi 
võtma sõltumata sellest, kas jäätmevaldaja kavatseb selle asendada uuega või mitte. 
 

§ 549. Mootorsõiduki ja selle osade tootja kohustus omada tagatist 

(1) Mootorsõiduki ja selle osade tootja on kohustatud omama romusõidukist ja 
mootorsõiduki osadest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende 
kõrvaldamise kohustuse täitmiseks piisavat tagatist  

(2) Tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud 

panusega vastutustoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes 

rahastamissüsteemides, ringlussevõtu kindlustus või kinnine pangakonto. 
 

§ 550. Mootorsõidukite ja nende osade kasutajatele esitatav teave 

(1) Tootja teeb hiljemalt 1. septembriks 2010. a müügikohtade kaudu mootorsõidukite ja 
nende osade kasutajatele kättesaadavaks teabe romusõidukite tagastamiskohtade kohta, 

sealhulgas võimaluse kohta tagastada kasutatud osad müügikohta. 

(2) Mootorsõidukite müüjad võivad teha lõikes 1 nimetatud teabe teatavaks käesoleva 

seaduse §-s § 504 sätestatust erineval viisil. 
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(3) Tootja on kohustatud tegema kasutajale kättesaadavaks järgmise teabe tagastatavate 

romusõidukite ja nende osade kohta: 
1) mootorsõidukite ja nende osade konstruktsioon, võttes arvesse nende taaskasutamist ja 
ringlussevõttu; 
2) romusõidukite keskkonnaohutu käitlemine, eelkõige kõigi vedelike eemaldamine ja 
demonteerimine; 
3) romusõidukite ja nende osade ringlussevõtu, korduskasutamise ja taaskasutamise viiside 
arendamine ja võimalikult tulemuslikuks muutmine; 
4) taaskasutamise ja ringlussevõtu abil saavutatud edu ladestatavate jäätmete vähendamisel 
ning taaskasutamise ja ringlussevõtu määrade suurendamisel. 

(4) Tootja peab lõikes 3 nimetatud teabe mootorsõidukite võimalikele ostjatele 

kättesaadavaks tegema reklaamiväljaannetes, mida kasutatakse uute mootorsõidukite 

turustamisel. 

(5) Mootorsõidukite ja nende osade tootja on kohustatud tegema üleriigilise 

teabekampaania kaudu mootorsõidukite ja nende osade kasutajatele kättesaadavaks 

vähemalt järgmise teabe: 
1) mootorsõidukites ja nende osades sisalduvate ohtlike ainete ja valmististe võimalik mõju 
keskkonnale ja inimese tervisele; 
2) keeld kõrvaldada kasutatud osi sortimata olmejäätmetena; 
3) romusõidukite ja kasutatud osade tagastamiskohad; 
4) mootorsõidukite ja nende osade kasutajate võimalused kaasa aidata romusõidukite ja 
kasutatud osade taaskasutamisele ja ringlussevõtule. 

(6) Üleriigilist teabekampaaniat tuleb korraldada vähemalt üks kord aastas meediakanalite, 
üleriigilise levikuga ajalehtede, ajakirjade või muude sarnaste üldsusele kättesaadavate 

võimaluste kaudu. 

(7) Tootjad võivad korraldada ühiseid teabekampaaniaid. 
 

§ 551. Romusõidukite käitluskohtadele esitatav teave 

(1) Tootja peab tegema romusõidukite käitluskohtadele kättesaadavaks romusõidukite 

demonteerimise, korduskasutamise ja taaskasutamisega seotud teabe iga turule lastud uut 
tüüpi mootorsõiduki kohta hiljemalt kuue kuu möödumisel sõiduki turule laskmisest, 

nimetades osad ja materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe asukohad sõidukis. 

(2) Mootorsõiduki osade tootja peab tegema käitluskohtadele kättesaadavaks teabe, mis on 

vajalik korduvkasutuseks sobivate osade demonteerimiseks, ladustamiseks ja katsetamiseks. 

(3) Tootjad peavad tegema lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed kättesaadavaks juhendi vormis 

paberil või elektroonilistel vahenditel (näiteks CD-l, DVD-l, veebilehel). 
 

§ 552. Romusõidukites sisalduvate materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt 

(1) Tootja on kohustatud romusõidukitest taaskasutama vähemalt 85% romusõidukite 

aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, 
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materjalide ja ainete mass peab olema vähemalt 80% romusõidukite aastasest keskmisest 

massist. 

(2) Taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel võetakse arvesse ka romusõiduki 

küljes romusõiduki lammutamise ajal olnud rehvid ning patarei või aku. 

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustust ei kohaldata [VIIDE liiklusseaduse alusel 

kehtestatavale määrusele „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele 
esitatavad nõuded“, ei ole käesolevaks ajaks kehtestatud] lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus 

kategooriatesse ja klassidesse» punktis C nimetatud eriotstarbelistele mootorsõidukitele, 

L2e kategooria mootorsõidukitele ning kaitseväes ja Kaitseliidus kasutatavatele 

mootorsõidukitele. 

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud sihtarve võetakse arvesse juhul, kui romusõidukite 

taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise jaoks on tehtud romusõidukite katsepurustamisi. 

Katsepurustamisi tuleb teha vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Katsepurustamised 

tuleb teha ka siis, kui muudetakse oluliselt romusõidukite töötlemise tehnikat. Metoodika 

kirjeldus ja katsepurustamiste tulemused tuleb esitada vastutustooteregistrile. 

(5) Väljapoole Euroopa Majandusühendust ja OECD riike väljaveetud romusõidukite 

taaskasutamist ja ringlussevõttu võetakse arvesse lõigetes 1 ja 2 nimetatud sihtarvude 
arvutamisel ainult siis, kui tootja või jäätmekäitleja tõendab, et romusõidukid on töödeldud 
hemalt vastavalt käesoleva seaduse § § 578 alusel kehtestatud nõuetele. 
 
 

2. alljaotis 
Elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad 

 

§ 553. Elektri- ja elektroonikaseade 

(1) Käesoleva seaduse tähenduses on elektri- ja elektroonikaseade seade, mis vajab 

töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, 
suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V 

vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.  

(2) Kodumajapidamises kasutatav elektri- ja elektroonikaseade on seade, mida kasutatakse 

tavapäraselt kodumajapidamises, ning kaubanduses ja tööstuses, asutuses ja mujal 

kasutatav elektri- ja elektroonikaseade, mis oma laadi tõttu sarnaneb kodumajapidamises 

kasutatava elektri- ja elektroonikaseadmega. 
 

§ 554. Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad 

(1) Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad on:  
1) kategooria 1 - suured kodumasinad; 
2) kategooria 2 - väikesed kodumasinad; 
3) kategooria 3 - infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed; 
4) kategooria 4 - tavatarbijatele määratud seadmed; 
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5) kategooria 5 - valgustusseadmed;  
6) kategooria 6 - elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad); 
7) kategooria 7 - mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid; 
8) kategooria 8 - meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik paigaldatud implantaadid ja 
nakatunud tooted); 
9) kategooria 9 - seire- ja juhtimisseadmed; 
10) kategooria 10 – automaatsed jaoturid. 

(2) Keskkonnaministril on õigus kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 1 

sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate alusel elektri- ja 

elektroonikaseadmete näitlik loetelu. 
 

§ 555. Tootjavastutusega hõlmamata elektri- ja elektroonikaseadmed 

Käesoleva seaduse § 500 lõigete 1-7, § 500,  § 502, § 507, § 560 ja § [VIIDE ÜLDOSA §-le 
VASTUTUSTOOTEREGISTER] sätteid ei kohaldata nendele elektri- ja 
elektroonikaseadmetele, mis on seotud esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmise, relvade, 
laskemoona ja sõjatarvikutega, välja arvatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mis ei ole 
spetsiaalselt määratud sõjaliseks otstarbeks. 
 

§ 556. Elektri- ja elektroonikaseadme tootja 

(1) Elektri- ja elektroonikaseadme tootja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes 

sõltumata müügiviisist, müük sidevahendi abil kaasa arvatud: 
1) valmistab ja müüb oma kaubamärgiga elektri- ja elektroonikaseadmeid; 
2) müüb teise tootja valmistatud seadmeid oma kaubamärgi all edasi, välja arvatud juhul, kui 
toote kaubamärgi saab omistada käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tootjale; 
3) veab majandus- või kutsetegevuse korras elektri- ja elektroonikaseadmeid Euroopa Liidu 
liikmesriiki või liikmesriigist välja. 

(2) Isikut, kes üksnes rahastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusi 

rahastamislepingu alusel (näiteks krediidiasutus), ei loeta tootjaks, kui ta ei tegutse tootjana 

käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt. 

§ 557. Elektri- ja elektroonikaseadme tootja kohustus omada tagatist 

(1) Elektri- ja elektroonikaseadme tootja on kohustatud omama elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende 

kõrvaldamise kohustuse täitmiseks piisavat tagatist  

(2) Tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud 

panusega vastutustoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes 
rahastamissüsteemides, ringlussevõtu kindlustus või kinnine pangakonto. 
 

§ 558. Valmistaja kohustus elektri- ja elektroonikaseadmete valmistamisel  
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(1) Valmistaja on kohustatud konstrueerima elektri- ja elektroonikaseadmed selliselt, et 

patarei- ja akujäätmeid saab seadmest lihtsalt eemaldada.  

(2) Elektri- ja elektroonikaseadmetega, mille sisse patareid ja akud paigaldatakse, tuleb 

kaasa anda juhis, kus selgitatakse, kuidas patareisid ja akusid ohutult eemaldada. Vajaduse 

korral tuleb kasutajat teavitada ka patarei või aku tüübist.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 sätteid ei kohaldata, kui ohutuse, tõhususe, 
meditsiinilise või andmete säilimise vajaduse tõttu on vajalik katkematu energiavarustus ja 

pidev ühendus seadme ja patarei või aku vahel. 
 

§ 559. Elektri- ja elektroonikaseadme tagastamine 

Kui tootjale tagastatavast elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed ei ole algse 
seadmega võrreldes komplektsed ning neis puuduvad varem seadme komplektis või koostises 
olnud materjalimahukuselt ja maksumuselt või jäätmete ohtlikkuse seisukohalt olulised osad 
või kui seadmele on lisatud muid jäätmeid, võib tootja jäätmevaldajalt nõuda osalist 
jäätmekäitluskulude kandmist. Vaidlused seadme komplektsuse üle lahendab linna- või 
vallavalitsuse volitatud isik. 
 

§ 560. Elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumisel ja tootjale tagastamisel 
tekkinud kulude katmine 

(1) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud kodumajapidamise elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või 
kõrvaldamise kulud kannavad tootjad, kes turustavad vastavat liiki kodumajapidamise 

elektri- ja elektroonikaseadmeid hetkel, mil nendest elektroonikaromud tekivad, ühiselt. 
Tootjad kannavad kulud proportsionaalselt vastavalt oma turuosale vastavat liiki elektri- ja 

elektroonikaseadmete müügis. 

(2) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud muude kui kodumajapidamise elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude, mis on asendatud uute samalaadsete 

seadmetega või sama funktsiooni täitvate seadmetega, kokkukogumise ja taaskasutamise 

või kõrvaldamise kulud kannab tootja, kes on müünud seadmed, millega elektroonikaromuks 

muutunud seadmed asendatakse. 

(3) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud muudest kui kodumajapidamise elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või 
kõrvaldamise kulud kannab jäätmevaldaja, kui ta ei ole asendanud neid seadmeid uute 

samalaadsete seadmetega või seadmetega, mis täidavad sama funktsiooni. 

(4) Iga tootja vastutab oma alates 2005. aasta 13. augustist turule lastud toodetest tekkinud 

jäätmete kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise eest. 
 

§ 561. Elektroonikaromude taaskasutamine ja ringlussevõtt 
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(1) Elektroonikaromude taaskasutamisel tuleb võimaluse korral eelistada nende 

korduskasutamist tervikseadmetena. 

(2) Tootja tagab, et saavutatakse jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromude 

taaskasutamine vastavalt käesoleva seaduse §-s 554 sätestatud kategooriatele järgmiselt: 
1) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvaid seadmeid vähemalt 80% 
ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid seadmete 
komponente, materjale ja aineid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist; 
2) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% 
ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid seadmete 
komponente, materjale ja aineid vähemalt 65% ulatuses seadmete keskmisest massist; 
3) elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvaid seadmeid 
vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja 
ringlussevõetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 50% ulatuses 
seadmete keskmisest massist; 
4) gaaslahenduslampide korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja 
aineid vähemalt 80% ulatuses lampide massist. 

(3) Ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel ei võeta arvesse elektroonikaromudest eemaldatud 
ja ringlusse võetud patareisid ja akusid. 

(4) Väljapoole Euroopa Majandusühendust ja OECD riike väljaveetud elektroonikaromude 
taaskasutamist ja ringlussevõtmist võetakse arvesse lõikes 2 nimetatud sihtarvude 

arvutamisel ainult siis, kui tootja tõendab, et elektroonikaromud on käideldud vähemalt 
vastavalt käesoleva seaduse § § 579 alusel kehtestatud määruse nõuetele. 

(5) Tootja on kohustatud esitama vastutustooteregistrile metoodika, kuidas lõikes 2 
nimetatud sihtarve arvutatakse. 
 

§ 562. Kasutajale info esitamine elektroonikaromude jäätmete käitluskulude kohta 

(1) Tootjad võivad näidata käesoleva seaduse § § 554 punktides 2–10 nimetatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete müügi korral enne 13. augustit 2005. a turule lastud elektri- ja 

elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete käitluskulusid eraldi seadme hinna ühe osana 

kuni 13. augustini 2012. a ja punktis 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete müügi 

korral kuni 13. augustini 2014. a. 

(2) Tootjad ei või näidata pärast 13. augustit 2005 turule lastud elektri- ja 

elektroonikaseadmete müügil jäätmekäitluskulusid seadme hinna eraldi osana. 
 

3. alljaotis 
Rehvid 

 

§ 563. Rehv 

Käesoleva seaduse tähenduses on rehv mootorsõiduki ja selle haagise rehv. 
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§ 564. Rehvi tootja 

(1) Rehvi tootja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes valmistab rehve või veab 

majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse rehve. 

(2) Isikut, kes üksnes rahastab rehvide valmistamist või rehvide Eestisse sisse vedamist 
majandus- või kutsetegevuse korras  rahastamislepingu alusel (näiteks krediidiasutus), ei 

loeta tootjaks, kui ta ei tegutse tootjana käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt. 
 

§ 565. Rehvi tootja kohustus omada tagatist 

(1) Rehvi tootja on kohustatud omama rehvidest tekkivate jäätmete kogumise ja nende 

taaskasutamise või nende kõrvaldamise kohustuse täitmiseks piisavat tagatist  

(2) Tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud 

panusega vastutustoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes 
rahastamissüsteemides, ringlussevõtu kindlustus või kinnine pangakonto. 
 

§ 566. Rehvi tagastamine ja hoolduskulude katmine 

(1) Rehvi tootja on kohustatud tootja poolt valmistatavatega või tootja poolt Eestisse sisse 
veetavatega sama liiki rehvi tasuta tagasi võtma sõltumata sellest, millal rehv on turule 

lastud, millist kaubamärki rehv kannab ning kas kasutaja kavatseb osta uue rehvi. 

(2) Rehvidest tekkinud jäätmete hoolduskulud kannavad tootjad, kes rehvide jäätmeteks 
muutumise ajal turul tegutsevad, proportsionaalselt nende osaga seda liiki toodete turul. 
 

4. alljaotis 
Patareid ja akud 

 

§ 567. Patarei ja aku  

Käesoleva seaduse tähenduses on patarei ja aku ühest või enamast elemendist koosnev 
mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav (aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia 
vahetult elektrienergiaks. 
 

§ 568. Patarei ja aku tootja 

(1) Patarei ja aku tootja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes sõltumata müügiviisist, 

müük sidevahendi abil kaasa arvatud, laseb majandus- või kutsetegevuse korras Eesti turule 

patareisid ja akusid, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse või mootorsõidukitesse 

paigaldatud patareisid või akusid. 

(2) Isikut, kes üksnes rahastab rahastamislepingu alusel (näiteks krediidiasutus), ei loeta 

tootjaks, kui ta ei tegutse tootjana käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt. 
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§ 569. Patarei ja aku tootja kohustus omada tagatist 

(1) Patarei ja aku tootja on kohustatud omama patareidest ja akudest tekkivate jäätmete 

kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise kohustuse täitmiseks piisavat 

tagatist  

(2) Tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud 

panusega vastutustoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes 
rahastamissüsteemides, ringlussevõtu kindlustus või kinnine pangakonto. 
 

§ 570. Patarei ja aku tagastamine ja hoolduskulude katmine 

(1) Patarei ja aku tootja on kohustatud tagasi võtma sama liiki patarei ja aku sõltumata 

sellest, millal patarei või aku on turule lastud, millist kaubamärki patarei või aku kannab ning 

kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku. 

(2) Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete hoolduskulud kannavad tootjad, kes patareide 
ja akude jäätmeteks muutumise ajal turul tegutsevad, proportsionaalselt nende osaga seda 

liiki toodete turul. 
 

§ 571. Patarei- ja akujäätmete kogumise määr 

(1) Patarei- ja akujäätmete kogumise määr on konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis 

saadakse kalendriaasta jooksul kogutud patarei- ja akujäätmete massi jagamisel selle aasta ja 
kahe eelneva aasta jooksul keskmiselt aastas vahetult tarbijale müüdud või kolmandatele 

isikutele tarbijatele müümiseks üleantud patareide ja akude massiga vastavalt 
keskkonnaministri poolt käesoleva seaduse § 580 alusel kehtestatavale määrusele. 

(2) Ettevõtja, kes võtab tarbijalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama 
kantavate patarei- ja akujäätmete kogumise määra vähemalt 25%. 

(3) Lõikes 2 nimetatud kogumise määra arvutamisel võetakse arvesse ka 

elektroonikaromudest eemaldatud patareid ja akud. 

(4) Ettevõtja, kes võtab tarbijalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama 

mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete kogumise määra vähemalt 75%. 

(5) Lõikes 4 nimetatud kogumise määra arvutamisel ei võeta arvesse romusõidukitest 

eemaldatud patareisid või akusid. 

(6) Patarei- ja akujäätmeid tuleb koguda ka siis, kui lõikes 2 või 4 nimetatud kogumise määr 

on saavutatud. 
 

§ 572. Patarei- ja akujäätmete taaskasutamine ja ringlussevõtt 
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(1) Jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtul peab 

ettevõtja, kes võtab tarbijalt vastu patarei- ja akujäätmeid, tagama järgmised minimaalsed 

ringlussevõtu sihtarvud: 
1) pliipatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 65 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas 
patareis ja akus sisalduva plii võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma 
ülemääraste kulutusteta tehniliselt teostatav; 
2) kaadmium-nikkelpatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 75 massiprotsendi ulatuses, 
sealhulgas patareis ja akus sisalduva kaadmiumi kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma 
ülemääraste kulutusteta tehniliselt teostatav; 
3) muude patarei- ja akujäätmete ringlussevõtt keskmiselt 50 massiprotsendi ulatuses. 

(2) Ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest 
eemaldatud patareid ja akud. 

(3) Väljapoole Euroopa Majandusühendust ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 

(OECD) liikmesriike väljaveetud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtuga arvestatakse lõikes 1 

nimetatud sihtarvude arvutamisel ainult siis, kui ettevõtja tõendab, et patarei- ja 
akujäätmeid on käideldud vähemalt vastavalt käesoleva seaduse § § 580 alusel kehtestatud 
määrusega sätestatud nõuetele. 
 

§ 573. Kasutajale info esitamine kasutatud patareide ning akude jäätmete käitluskulude 
kohta 

Tootjad ei või näidata patareide või akude müügil jäätmekäitluskulusid eraldi patarei või aku 
hinna osana. 
 

§ 574. Tootjavastutusega hõlmamata patareid ja akud 

Käesoleva seaduse § 500 lõigete 1-7, § 500  § 502, § 507, § 560 ja § [VIIDE ÜLDOSA §-le 
VASTUTUSTOOTEREGISTER] sätteid ei kohaldata nendele patareidele ja akudele, mis on 
seotud esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmise, relvade, laskemoona ja sõjatarvikutega, välja 
arvatud patareid ja akud, mis ei ole spetsiaalselt määratud sõjaliseks otstarbeks, ning patareid 
ja akud, mis ei ole spetsiaalselt määratud kasutamiseks seadmetes, mis saadetakse 
kosmosesse. 
 

 
5. jagu 

Jäätmehoolduse nõuded teatud jäätmeliikide käitlemisele 
 

1. jaotis 
Üldsätted 

 

§ 575. Teatud jäätmeliikide käitlusnõuete täpsustamine 

(1) Keskkonnaministril on õigus anda keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 8-15 sätestatud 

keskkonnakaitse põhikohustuste ja § 16-22 sätestatud käitaja kohustuste täpsustamiseks 
ning käesoleva seaduse §-s 466 sätestatud põhimõtte rakendamiseks määrusi, mis 

kehtestavad käitlusnõudeid: 
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1) vanaõlile; 
2) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavatele jäätmetele ; 
3) asbesti sisaldavatele jäätmetele; 
4) titaanoksiidi tootmisel tekkivatele jäätmetele; 
5) biolagunevatele jäätmetele; 
6) ehitus- ja lammutusprahile; 
7) inimeste ja loomade tervishoiul tekkivatele jäätmetele; 
8) olmejäätmetele; 
9) põlevkivi termilisel töötlemisel (sealhulgas utmine) tekkivatele jäätmetele; 
10) kaevandamisjäätmetele;  
11) heitveesettele.  
 

§ 576. Püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavate jäätmete käitlemise nõuded 

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavate jäätmete käitlemisel võetakse arvesse 
jäätmekäitlust reguleerivaid sätteid, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 
79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7–49) artiklis 7. 
 

§ 577. Elavhõbedat sisaldavate jäätmete käitlemise nõuded 

Elavhõbedat sisaldavate jäätmete käitlemisel juhindutakse muu hulgas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1102/2008 metallilise elavhõbeda ning teatavate 
elavhõbedaühendite ja -segude ekspordi keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu 
ladustamise kohta sätestatud keeldudest ja ladustamistingimustest (ELT L 304, 14.11.2008, lk 
75–79).  

§ 578. Romusõidukite käitlusnõuded 

Keskkonnaministril on õigus kehtestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-des 8-15 
sätestatud keskkonnakaitse põhikohustuste ja §-des 16-22 sätestatud käitaja kohustuste 
täpsustamiseks ning käesoleva seaduse §-s 466 sätestatud põhimõtte rakendamiseks 
määrusega romusõidukite käitlusnõuded. 
 

§ 579. Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded 

Keskkonnaministril on õigus anda keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-des 8-15 sätestatud 
keskkonnakaitse põhikohustuste ja §-des 16-22 sätestatud käitaja kohustuste täpsustamiseks 
ning käesoleva seaduse §-s 466 sätestatud põhimõtte rakendamiseks määrusega elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude (elektroonikaromude)  käitlusnõuded. 

§ 580. Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded 

Keskkonnaministril on õigus kehtestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-des 8-15 
sätestatud keskkonnakaitse põhikohustuste ja §-des 16-22 sätestatud käitaja kohustuste 
täpsustamiseks ning käesoleva seaduse §-s 466 sätestatud põhimõtte rakendamiseks 
määrusega kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded. 
 

§ 581. Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle  sisaldavate seadmete 
kasutamise keeld 
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(1) PCB-sid sisaldavate seadmete kasutamine on keelatud. 

(2) Käesoleva peatüki tähenduses on PCB polüklooritud bifenüülid, polüklooritud 

terfenüülid, monometüültetraklorodifenüülmetaan, monometüüldiklorodifenüülmetaan, 

monometüüldibromodifenüülmetaan ja mis tahes valmistis või segu, mis sisaldab eelnevalt 

nimetatud aineid kokku üle 0,005 massiprotsendi. 
 
 

2. jaotis 
Ohtlike jäätmete käitluse eritingimused 

 

§ 582. Ohtlike jäätmete segamine ja lahutamine 

(1) Ohtlike jäätmete segunemist või segamist omavahel või tavajäätmetega või mis tahes 

aine või materjaliga tuleb vältida. Segamine hõlmab ka ohtlike jäätmete lahjendamist. 

(2) Ohtlike jäätmete segamine omavahel või tavajäätmetega või mis tahes aine või 
materjaliga on lubatud üksnes juhul, kui: 
1) segamine ei too kaasa keskkonnahäiringute suurenemist; 
2) segamisel kasutatakse parimat võimalikku tehnikat; 
3) segamiseks on keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks või kompleksluba. 

(3) Kui ohtlikud jäätmed on segunenud või kui neid on segatud järgimata käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 sätestatut, siis tuleb ohtlikud jäätmed lahutada, kui: 
1) see on tehniliselt teostatav ning vajalik keskkonnaohu vältimiseks; 
2) see on tehniliselt teostatav, sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi ning lahutamine on 
vajalik keskkonnahäiringute vähendamiseks. 
 

§ 583. Ohtlike jäätmete pakendamine 

(1) Ohtlikud jäätmed tuleb jäätmete kogumisel, vaheladustamisel ja veol pakendada, et 

vältida neist tulenevat ohtu tervisele ja keskkonnale ning hõlbustada nende taaskasutamist 
või kõrvaldamist. 

(2) Jäätmevaldaja on kohustatud märgistama ohtlikud jäätmed, välja arvatud 

kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed, või nende pakendid enne nende üleandmist 
jäätmekäitlejale.  

(3) Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord kehtestatakse keskkonnaministri 

määrusega. 
 

§ 584. Ohtlike jäätmete vedu 

Ohtlikke jäätmeid tohib vedada ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega ning 
rahvusvaheliste lepingutega sätestatud korras. 
 

§ 585. Ohtlike jäätmete saatekiri 
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(1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab andmeid 

käitlemiseks üleantavate ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste ning nende 

jäätmete tekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja vastuvõtja kohta.  

(2) Saatekiri koostatakse digitaaldokumendina keskkonnaministri määratud veebipõhises 

andmebaasis.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata füüsilise isiku suhtes 
kodumajapidamises tekkivate ja päästeasutuse poolt päästetööl kokkukogutud ohtlike 

jäätmete üleandmisel jäätmekäitlejale.  

(4) Kui jäätmete üleandja ohtlike jäätmete käitlemiseks jäätmeluba ei oma, koostab 

saatekirja ohtlike jäätmete jäätmeluba omav jäätmete vastuvõtja. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud jäätmeluba omavad isikud tõendavad jäätmete 

üleandmist või vastuvõtmist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmebaasis 

koostatud digitaaldokumendil.  

(6) Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja 
registreerimise kord kehtestatakse keskkonnaministri määrusega. 
 

3. jaotis 
Metallijäätmete kogumise eritingimused 

 

§ 586. Metallijäätmed 

Metallijäätmed on oma põhikoostiselt ehedatest mustmetallidest või värvilistest metallidest 
või nende sulamitest koosnevad jäätmed. Metallijäätmete täpsustatud nimistu kehtestatakse 
keskkonnaministri määrusega vastavuses käesoleva seaduse § 439 lõike 4 alusel koostatud 
jäätmenimistuga. 

 

§ 587. Metallijäätmete kokkuostmise piirang 

(1) Keelatud on jäätmetena kokku osta ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemeid. 

(2) Elektrijuhtme ja kaabli kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba 

omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või 
jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed 

tekkinud. 

(3) Liiklusmärkide ja teeviitade, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luukide ning 

raudteerööbaste kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt 

ettevõtjalt, raudteeinfrastruktuuri ettevõtjalt, raudtee-ehituse tegevusluba omavalt 

ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on 
jäätmed tekkinud. 

(4) Mootorsõidukite või nende oluliste osade kokkuost jäätmetena on lubatud isikult vaid 
Maanteeameti kohaliku asutuse või tema volitatud isiku poolt väljastatud tõendi alusel 
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sõiduki arvelt kustutamise kohta või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase 

tegevuse tulemusena need jäätmed on tekkinud. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud piirangud ei kehti järelevalveasutuse või 

kohaliku omavalitsuse poolt kas järelevalve käigus või muul viisil omandatud metallijäätmete 

müügi kohta. 

 

§ 588. Metallijäätmete kokkuostu dokumenteerimine 

(1) Isik, kes kogub ja veab teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud metallijäätmeid nende 

edasise kaubandusvahendamise ja taaskasutamise eesmärgil (edaspidi metallijäätmete 

koguja), ja metallijäätmete üleandja koostavad metallijäätmete kokkuostu kohta 

kahepoolselt allkirjastatud dokumendi, milles peab lisaks muudele õigusaktides sätestatud 
nõuetele olema kirjas: 
1) metallijäätmete üleandja registri- või isikukood ja elu- või asukoht; 
2) metallijäätmete lühikirjeldus, liik ning kogus, sealhulgas mootorsõiduki puhul selle mark, 
mudel, kerenumber ja värvus; 
3) metallijäätmed kohale toimetanud sõiduki riiklik registreerimisnumber; 
4) metallijäätmete maksumus. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendi vähemalt üks allkirjastatud 

originaaleksemplar jääb metallijäätmete kogujale. 

(3) Metallijäätmete koguja säilitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumenti 
vähemalt viis aastat, tagades isikuandmete kaitse. 

 

§ 589. Arveldamine metallijäätmete kokkuostul  

Metallijäätmete kokkuostul ja kokkuostetud metallijäätmete kaubandusvahendamisel 
tasutakse metallijäätmete eest ostja pangakontolt müüja pangakontole sularahata arveldamise 
korras. Sularahas arveldamine metallijäätmete kokkuostul ja edasisel vahendamisel on 
keelatud.  

 

 

4. jaotis 
Kaevandamisjäätmekava 

 

§ 590. Kaevandamisjäätmekava 

(1) Jäätmehoidla käitaja, üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa või 

kaevandamisloa omanik, kelle tegevuse käigus jäätmed tekivad, või kui jäätmed tekivad 
maavara rikastamise käigus, siis maavara rikastaja, peab koostama kaevandamisjäätmekava 

kaevandamisjäätmete minimeerimiseks, töötlemiseks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks, 
võttes arvesse säästva arengu põhimõtet.  
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(2) Kaevandamisjäätmekava peab soodustama kaevandamisjäätmete ringlussevõttu, 

korduskasutamist või taaskasutamist, kui see on keskkonnahoidlik ja arvestab kehtivaid 

nõudeid. 

(3) Kaevandamisjäätmekava peab tagama kaevandamisjäätmete ohutu kõrvaldamise. 

Kaevandamisjäätmekava koostamisel tuleb jäätmehoidla projekteerimisjärgus eelkõige 

arvesse võtta jäätmehoidla haldamist selle tegevuse ajal ja pärast selle sulgemist ning valida 
projekt, mis vastab järgmistele nõuetele: 
1) nõuab vähest ning võimaluse korral ei nõua üldse suletud jäätmehoidla järelhooldust ja 
järelevalvet; 
2) hoiab ära või vähemalt minimeerib pikaajalise negatiivse mõju, mis tuleneb näiteks 
jäätmehoidlast õhu või vee kaudu eralduvatest saasteainetest; 
3) tagab olemasolevast maapinnast kõrgemale tõusvate tammide või puistangute pikaajalise 
geotehnilise stabiilsuse. 

(4) Kaevandamisjäätmekava esitatakse loa andjale kinnitamiseks, kui: 
1) lähtuvalt käesoleva seaduse § 606 või § 607 lõike 1 punktist 12 jäätmete tekitamiseks 
maavara rikastamisel või jäätmehoidla käitamiseks on vajalik jäätmeluba; 
2) jäätmed tekivad üldgeoloogilise uurimistöö, uuringu või kaevandamise käigus, kui 
jäätmeluba ei ole nõutav – koos asjaomase loa taotlusega, lähtudes maapõueseadusega 
kehtestatud nõuetest.  

(5) Loa andja kinnitab nõuetele vastava kaevandamisjäätmekava samaaegselt loa 

andmisega. Kaevandamisjäätmekava on jäätmeloa lahutamatu osa. 

(6) Käitaja peab kaevandamisjäätmekava üle vaatama vähemalt iga viie aasta järel ja 
muutma seda, kui jäätmehoidla töös või ladustatud jäätmetes on toimunud olulisi muutusi. 
Muudetud kaevandamisjäätmekava esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa 

andjale, kes kinnitab selle viie tööpäeva jooksul. Muudatused loetakse jõustunuks pärast 
muudetud kaevandamisjäätmekava kinnitamist. 

(7) Täpsustavad nõuded kaevandamisjäätmekava sisule, sealhulgas jäätmekava esitamise, 

kinnitamise ja ülevaatamise täpsustatud korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 
 

6. jagu 
Jäätmehoolduse nõuded teatud jäätmekäitluskohtadele 

 
1. jaotis 

Nõuded prügila käitamiseks 
 

§ 591. Prügila 

(1) Prügila on jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa alla, kaasa 

arvatud jäätmekäitluskoht, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene 

prügila), ja jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks 

vähemalt aasta vältel. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jäätmeladestuskoht loetakse prügilaks 

järelhoolduse lõpuni. 

(3) Prügila ei ole: 
1) ehitis, kus jäätmed maha laaditakse, et neid ette valmistada veoks mujal asuvasse 
töötlemis-, taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta; 
2) jäätmete ladustamise koht enne nende töötlemist või taaskasutamist, kui kõik sinna 
paigutatud jäätmed töödeldakse või taaskasutatakse kolme aasta jooksul nende ladustamisest 
arvates; 
3) jäätmete ladustamise koht enne nende kõrvaldamist, kui kõik sinna paigutatud jäätmed 
kõrvaldatakse aasta jooksul nende ladustamisest arvates.  

(4) Prügila liigid sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest on: 
1) ohtlike jäätmete prügila; 
2) tavajäätmeprügila; 
3) püsijäätmeprügila.  
 

§ 592. Nõuded prügila rajamise, kasutamise, seire ja sulgemise kohta 

Keskkonnaministril on õigus määrusega kehtestada täpsustatud nõuded prügila rajamise, 
kasutamise, seire ja sulgemise kohta. 
 

§ 593. Prügila kulud 

(1) Tasu, mida prügila käitaja võtab mis tahes jäätmete prügilasse ladestamise eest, peab 
katma prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise kulud ning niivõrd, kui see on võimalik, 
käesoleva seaduse § 612  lõike 1 punktis 5 nimetatud rahalise tagatise või kindlustuse kulud 

ja prügila järelhoolduse hinnangulised kulud perioodiks, mille pikkus on vähemalt 30 aastat. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud prügila kulude katmise põhimõtte ja 
keskkonnateabele vaba juurdepääsu nõuete rakendamiseks peab prügila käitaja arvestust 

prügila kulude kohta ja avalikustab jäätmete prügilasse ladestamise eest võetava tasu 

jagunemise kululiikide kaupa vastaval nõudmisel. 
 

§ 594. Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamise keeld 

(1) Prügilasse on keelatud ladestada töötlemata jäätmeid. 

(2) Jäätmete ladestamiseelse töötlemise kohustus ei laiene jäätmetele, mille töötlemine ei 
vähenda jäätmete kogust ega ohtlikkust inimese tervisele või keskkonnale, samuti neile 

püsijäätmetele, mille töötlemine ei ole tehniliselt otstarbekas. 
 

§ 595. Kasutatud rehvide prügilasse ladestamise keeld 

(1) Prügilasse on keelatud ladestada kasutatud rehve, välja arvatud prügilas 
ehitusmaterjalina kasutatavaid tükeldatud rehve.  
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata jalgrattakummidele ja rehvidele 

välisdiameetriga üle 1400 millimeetri.  
 

§ 596. Segunenud olmejäätmete sortimine jäätmete ladestamiseelsel töötlemisel 

(1) Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses, tuleb 

segaolmejäätmed enne prügilasse ladestamist sortida. 

(2) Sortimata segaolmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud. 

(3) Liigiti kogutud jäätmete suhtes viiakse vajaduse korral läbi järelsortimine. 

(4) Juhul, kui ladestatavate jäätmete täiendav töötlemine vähendab jäätmete kogust või 

ohtlikkust või lihtsustab nende käsitsemist, tuleb sorditud olmejäätmeid enne ladestamist 
täiendavalt töödelda. 

(5) Keskkonnaministril on õigus kehtestada määrusega jäätmete sortimise kord, jäätmete 

kogumassist eraldatavate taaskasutatavate jäätmete protsendilised määrad ja sihtarvud ning 
sorditud jäätmete liigitamise alused.  
 

2. jaotis 
Nõuded jäätmehoidla käitamiseks 

 

§ 597.  Jäätmehoidla 

(1) Jäätmehoidlaks loetakse iga ehitist või ala, mida kasutatakse tahkel, vedelal, lahuse või 
suspensiooni kujul olevate kaevandamisjäätmete kogumiseks või ladestamiseks: 
1) määramata ajaks A-kategooria jäätmehoidlates ja käesoleva seaduse §-s § 590 nimetatud 
kaevandamisjäätmekavas kirjeldatud ohtlike jäätmete hoidlates; 
2) rohkem kui kuueks kuuks ootamatult tekkinud ohtlike jäätmete hoidlates; 
3) rohkem kui aastaks tavajäätmete, mis ei ole püsijäätmed, hoidlates; 
4) rohkem kui kolmeks aastaks saastumata pinnase, uuringute käigus tekkivate tavajäätmete, 
turba kaevandamisel, rikastamisel ja ladustamisel tekkivate jäätmete ning püsijäätmete 
hoidlates. 

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 seatud kriteeriumidele arvestatakse 

kaevandamisjäätmete kogumiseks või ladustamiseks määratud ala jäätmehoidlaks arvamisel 
ka järgmist: 
1) kas jäätmehoidla hõlmab tamme või muid rajatisi, mille eesmärk on hoida, säilitada, piirata 
või muul viisil toetada sellist hoidlat, ning samuti, kuid mitte ainult, puistanguid ja 
hiivahoidlaid. Tamm käesoleva seaduse tähenduses on inseneriehitis vee või jäätmete 
hoidmiseks või säilitamiseks hiivahoidlas. Puistang käesoleva seaduse tähenduses on 
insenerirajatis tahkete jäätmete ladustamiseks maapinnal. Hiivahoidla käesoleva seaduse 
tähenduses on looduslik või insenerirajatis, kus hoitakse peenestatud jäätmeid, harilikult 
rikastamisjäätmeid, samuti erinevat veehulka, mis tuleneb maavara rikastamisest ning 
tööprotsessis kasutatava vee selitamisest ja ringlussevõtust; 
2) kas jäätmehoidla ei hõlma kaeveõõsi, millesse jäätmed paigutatakse pärast kaevandamist 
ala korrastamise ja ehituse eesmärgil. 
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(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ehitis või ala on jäätmehoidla järelhoolduse 

lõpuni. 

(4) Jäätmehoidla klassifitseeritakse ohtlikkusest lähtuvalt A- või B-kategooria jäätmehoidlaks. 

(5) Jäätmehoidlale määratakse A-kategooria, kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest: 
1) jäätmehoidla praegust või tulevast suurust, asukohta ja keskkonnamõju arvesse võttev 
analüüs näitab, et rike, näiteks puistangu varing või tammi purunemine, või väär käitamine 
võib põhjustada suurõnnetuse; 
2) jäätmehoidlas on käesoleva seaduse § 439 lõike 4 ja § 441 lõike 2 alusel kehtestatud 
Vabariigi Valitsuse määruste kohaselt ohtlikeks jäätmeteks klassifitseeritud jäätmeid üle 
teatava piiri; 
3) jäätmehoidlas on kemikaaliseaduse kohaselt ohtlikeks aineteks või valmistiteks 
klassifitseeritud aineid või valmistisi üle teatava piiri. 

(6) Jäätmehoidlale, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud asjaoludele, 
määratakse B-kategooria. 

(7) Jäätmehoidlale A- või B-kategooria määramise otsustab jäätmehoidla käitamiseks loa 
andmisel jäätmeloa andja.  

(8) Täpsustatud nõuded jäätmehoidla klassifitseerimiseks A- või B-kategooria jäätmehoidlaks 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 598. Kaevandamisjäätmed 

(1) Kaevandamisjäätmete käitlemisele ei kohaldata käesoleva seaduse § 464 lõiget 3, § 476 – 
§ 574, § 576 - § 589 ja § 591 § 596, välja arvatud juhul, kui kaevandamisjäätmeid 

ladestatakse prügilas. 

(2) Kaevandamisjäätmed on käesoleva seaduse tähenduses jäätmed, mis on tekkinud 
maavarade uuringute, maavarade kaevandamise, rikastamise ja ladustamise ning 

kaevandamise töö tulemusena.  

(3) Maavara on käesoleva seaduse tähenduses maakoores looduslikult leiduva orgaanilise 

või anorgaanilise aine nagu energeetilise kütuse, metallimaagi, tööstusliku mineraali või 
ehitusmaterjalina kasutatava mineraali, vesi välja arvatud, maardla. 

(4) Uuring on käesoleva peatüki tähenduses majandusliku väärtusega maavaralasundi otsing, 

sealhulgas proovivõtmine, koondproovi võtmine, puurimine ja kaevamine, välja arvatud kõik 
maardla kasutuselevõtmiseks vajalikud tööd ja kõik olemasoleva kaevandamisega otseselt 

seotud toimingud. 

(5) Käesolevas seaduses sätestatud kaevandamisjäätmetega tehtavaid toiminguid 

reguleerivaid sätteid ei kohaldata: 
1) maavarade uuringute, kaevandamise ja rikastamise ning karjääride töö tulemusena tekkinud 
jäätmete käitlemisele, kui need jäätmed ei teki otseselt nimetatud toimingute tulemusena. 
Selliseid jäätmeid ei käsitleta kaevandamisjäätmetena ning nende suhtes kohaldatakse üldisi 
jäätmehoolduse nõudeid; 
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2) avamerel tehtud maavarade uuringute, kaevandamise ja rikastamise tulemusena tekkinud 
jäätmete käitlemisele. 

(6) Avameri käesoleva peatüki tähenduses on mereala ja merepõhi, mis ulatub tavaliste või 

keskmiste loodete madalaima veetaseme märgist kaugemale. 
 

§ 599.  Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta 

(1) Jäätmehoidla käitaja peab tagama: 
1) jäätmehoidla sobiva asukoha valiku, võttes arvesse eelkõige kaitstavate loodusobjektide 
paiknemist ning geoloogilisi, hüdroloogilisi, hüdrogeoloogilisi, seismilisi ja geotehnilisi 
tegureid; 
2) jäätmehoidla projekteerimise selliselt, et täidetakse pinnase, õhu, põhja- ja pinnavee 
saastamise vältimiseks vajalikke tingimusi; 
3) nõrgvee tõhusa kogumise ja puhastamise loas sätestatud ajal ja viisil; 
4) vee- ja tuuleerosiooni vähendamise niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja 
majanduslikult põhjendatud; 
5)jäätmehoidla ehitamise, haldamise ja hooldamise nii, et on tagatud jäätmehoidla füüsiline 
stabiilsus ning välditud pinnase, õhu, pinna- ja põhjavee saastumine ning minimeeritud nii 
palju kui võimalik maastiku kahjustamine; 
6) kavade koostamise ja korralduste andmise, et pädevad isikud saaksid perioodiliselt 
jäätmehoidlat kontrollida, teha seiret ning võtta meetmeid juhul, kui tulemused näitavad 
ebastabiilsust või vee või pinnase saastumist; 
7) korralduste tegemise maapinna taastamiseks ja jäätmehoidla sulgemiseks; 
8) korralduste tegemise jäätmehoidla järelhoolduseks. 

(2) Kui hiivahoidlas leidub tsüaniidi, tagab käitleja, et nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi 

kontsentratsiooni alandatakse seal parima võimaliku tehnoloogia abil madalaima võimaliku 
tasemeni. 

(3) Jäätmehoidla sulgemist alustatakse üksnes siis, kui jäätmeloas kehtestatud nõuded on 
täidetud ning jäätmeloa andja on andnud sulgemiseks nõusoleku. 

(4) Jäätmehoidla loetakse lõplikult suletuks üksnes pärast seda, kui jäätmeloa andja on 
korraldanud jäätmehoidla kohapealse kontrolli, hinnanud käitaja esitatud aruandeid, 

kinnitanud, et jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala on taastatud, ja teavitanud käitajat 

nõusolekust jäätmehoidla sulgemiseks. 

(5) Jäätmehoidla sulgemise järel peab käitaja muu hulgas kontrollima jäätmehoidla 
füüsikalist ja keemilist stabiilsust ning vähendama ebasoodsat mõju keskkonnale, eelkõige 

pinna- ja põhjaveele, tagades: 
1) jäätmehoidla kõikide osade järelevalve ja kaitse ning kontrolli- ja mõõteaparatuuri alalise 
kasutusvalmiduse; 
2) ülevoolukanalite ja liigveelaskmete puhta ja vabana hoidmise. 

(6) Käitaja vastutab jäätmehoidla hooldamise, seire ja kontrolli ning jäätmehoidlat 
parandavate meetmete eest järelhooldusel seni, kuni jäätmeloa või kompleksloa andja seda 
nõuab, võttes arvesse ohu laadi ja kestust. Nõutavad meetmed ning nende kohaldamise aeg 

määratakse jäätmehoidla käitamiseks antavas jäätmeloas. 
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(7) Jäätmehoidla käitaja vahetumise korral vastutavad kõik jäätmehoidla tegutsemise ja 

järelhoolduse aegsed käitajad jäätmehoidlas ladestatud jäätmetest lähtuvast 

keskkonnahäiringust põhjustatud kahju eest solidaarselt. 

(8) Uuringute, maavarade kaevandamise, rikastamise ja ladustamise ning karjääride töö 

käigus tekkinud püsijäätmete, maavarade, välja arvatud nafta ja vee aurustumisel tekkinud 

maavarad peale kipsi ja anhüdriidi, uuringute käigus tekkinud tavajäätmete ja pinnase, mis 
eemaldatakse kaevandamise käigus maapinna ülemisest kihist ja mida ei loeta saastunuks 
vastavalt Eesti või Euroopa Liidu õigusaktidele, ning turba kaevandamise, rikastamise ja 

ladustamise käigus tekkinud jäätmete suhtes ei kohaldata jäätmehoidla sulgemise nõudeid, 

käesoleva seaduse § 599 lõikeid 2-6, § 606 lõike 2 punkti 8 ja § 616, välja arvatud juhul, kui 
need jäätmed ladestatakse A-kategooria jäätmehoidlas. 

(9) Saastumata pinnas on käesoleva peatüki tähenduses pinnas, mis eemaldatakse 

kaevandamise käigus maapinna ülemisest kihist ja mida ei loeta saastunuks vastavalt Eesti 

või Euroopa Liidu õigusaktidele. 

(10) Tavajäätmete suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 5 ning § 616 lõike 1 
punkti 2, välja arvatud juhul, kui neid jäätmeid ladestatakse A-kategooria jäätmehoidlas. 

(11) Keskkonnaminister kehtestab määrusega täpsustavate nõuete loetelu jäätmehoidla 
rajamise, kasutamise, seire, sulgemise ja järelhoolduse kohta. 
 

§ 600. Jäätmehoidla käitamiseks vajalik rahaline tagatis 

(1) Jäätmehoidla käitajal peab olema jäätmehoidla kasutamise, sulgemise ja järelhoolduse 

kohustuste täitmiseks piisav rahaline tagatis (edaspidi tagatis). Tagatis peab olema 
jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala taastamiseks vastavalt jäätmehoidla käitamise loale ja 

käesoleva seaduse § 590 nimetatud kaevandamisjäätmekavale alati hõlpsasti kättesaadav. 

(2) Tagatise arvutamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:  
1) jäätmehoidla tõenäoline mõju keskkonnale ja inimeste tervisele; 
2) taastamise mõiste, sealhulgas jäätmehoidla sulgemisjärgne kasutamine; 
3) kohaldatavad keskkonnastandardid ja -eesmärgid, sealhulgas jäätmehoidla füüsiline 
stabiilsus, pinnase ja veevarude kvaliteedi miinimumnõuded ning saasteainete keskkonda 
viimise ülemmäärad; 
4) keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikud tehnilised meetmed, eelkõige sellised, 
millega tagatakse jäätmehoidla stabiilsus ning vähendatakse keskkonnakahju; 
5) meetmed, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks sulgemise ajal ja pärast seda, 
sealhulgas meetmed maa-ala taastamiseks, vajaduse korral sulgemisjärgne hooldus ja seire 
ning meetmed bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks; 
6) hinnanguline mõju aeg ning nõutavad riski vähendamise meetmed; 
7) maa-ala taastamiseks, sulgemiseks ja sulgemisjärgseks hoolduseks, sealhulgas võimalikuks 
sulgemisjärgseks seireks või saasteainete töötlemiseks vajaminevate kulude hindamine. 

(3) Tagatise arvutamisel lähtutakse eeldusest, et vajalikule taastamistööle, sh käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktis 7 nimetatud kuludele, annavad hinnangu sõltumatud ja küllaldase 
kvalifikatsiooniga kolmandad isikud. 
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(4) Tagatise suuruse arvutab jäätmehoidla jäätmeloa andja. 

(5) Tagatise olemasolu tõendatakse loa andja eelnevalt aktsepteeritud Eesti või 

rahvusvahelise krediidi- või finantseerimisasutuse garantiiga. Krediidi- või 

finantseerimisasutuse krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A (Standard & 

Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul. 

Tagatis peab kehtima vähemalt jäätmehoidla järelhoolduse lõpuni. 

(6) Tagatise esitamise ajal peab tagatise väärtus moodustama vähemalt 115 protsenti 

jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala taastamise kulude eeldatavast summast. Kui loa andja 

teeb kindlaks, et tagatis ei taga enam kindlalt kulude tasumist, siis on tal õigus nõuda 

tagatise suurendamist või algse tagatise asendamist uuega. 

(7) Jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala taastamise kulude eeldatava summa määramisel 

lähtutakse sõltumatute ja küllaldase kvalifikatsiooniga kolmandate isikute 

eksperdiarvamusest.  

(8) Tagatise suurust muudetakse korrapäraselt vastavalt taastamistööle, mida 
jäätmehoidlast mõjutatud maa-alal tuleb teha vastavalt kaevandamisjäätmekavale ja 

jäätmehoidla käitamiseks antud jäätmeloale.  

(9) Kui loa andja kiidab jäätmehoidla sulgemise heaks, annab ta käitajale kirjaliku tõendi, 

millega ta vabastab käitaja tagamiskohustusest, sulgemisjärgsed kohustused välja arvatud.  

 

§ 601.  Suurõnnetuste vältimine ja nendest teatamine 

(1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse käesoleva seaduse § 597 lõike 2 punkt 5 alusel 

määratud A-kategooria kaevandamisjäätmete hoidlale, mis ei ole ohtlik ettevõte ega 
suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses. 

(2) Suurõnnetus on käesoleva peatüki tähenduses tegevuskohal kaevandamisjäätmete 
käitlemise käigus tekkiv juhtum, mis kujutab otsekohe või aja jooksul tegevuskohal või mujal 

ilmnevat tõsist ohtu inimese tervisele või keskkonnale. 

(3) Suurõnnetuse ohuga jäätmehoidla projekteerimisel, rajamisel, kasutamisel, hooldamisel, 

sulgemisel ning järelhooldamisel tuleb võtta vajalikke meetmeid, et vältida selliseid õnnetusi 
ja piirata neist lähtuvat keskkonnahäiringut, piiriülene mõju kaasa arvatud.  

 

§ 602.  Suurõnnetuste vältimise ja nendest teavitamise üldnõuded 

(1) Enne tegevuse alustamist koostab käesoleva seaduse § 601 lõikes 1 nimetatud 

jäätmehoidla käitaja kaevandamisjäätmete käitlemisel suurõnnetuste vältimise põhimõtted 

ja jõustab nende rakendamiseks ohutuse juhtimissüsteemi ning jäätmehoidlasisese 
hädaolukorra lahendamise kava, kus täpsustatakse õnnetuse korral käitise territooriumil 
võetavad meetmed. Käitaja määrab ohutusjuhi, kes vastutab suurõnnetuste vältimise 
põhimõtete rakendamise ja korrapärase järelevalve eest. 
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(2) Päästeameti kohalik päästeasutus koostab hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kava, 

kus täpsustatakse õnnetuse korral väljaspool käitise territooriumi võetavad meetmed. 

Käitaja esitab koos jäätmeloa taotlusega selle kava koostamiseks vajaliku teabe. Jäätmeloa 

andja edastab nimetatud teabe Päästeameti kohalikule päästeasutusele. 

(3) Hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kava koostamisel lähtutakse haldusmenetluse 

seaduses avatud menetluse kohta kehtestatud nõuetest. 

§ 603. Hädaolukorra lahendamise kava eesmärgid 

Hädaolukorra lahendamise kaval on järgmised eesmärgid: 
1) ohjeldada ja kontrollida suurõnnetusi ja muid õnnetusjuhtumeid nii, et nende mõju oleks 
minimaalne, ning eelkõige piirata inimese tervisele ja keskkonnale tekitatavat kahju; 
2) rakendada meetmeid, mis on vajalikud inimese tervise ja keskkonna kaitsmiseks 
suurõnnetuste ja muude õnnetusjuhtumite mõju eest; 
3) edastada vajalik teave piirkonna asjaomastele asutustele, teenistustele ja üldsusele. Üldsus 
käesoleva peatüki tähenduses on üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut ja vastavalt 
õigusaktidele või tavadele selliste isikute ühendused, organisatsioonid või rühmad; 
4) kavandada keskkonna puhastamine, korrastamine ja taastamine pärast suurõnnetust.  

 

§ 604. Suurõnnetuste vältimise põhimõtted ja ohutuse juhtimissüsteem 

(1) Käitaja suurõnnetuste vältimise põhimõtted ja ohutuse juhtimissüsteem peavad olema 

vastavuses jäätmehoidlast tuleneva suurõnnetuse ohu suurusega. Suurõnnetuste vältimise 

põhimõtted peavad sisalduma käitaja üldistes eesmärkides ja tegevuspõhimõtetes. Ohutuse 
juhtimissüsteem peab sisaldama seda osa üldisest juhtimissüsteemist, mis hõlmab 
suurõnnetuste vältimise põhimõtete määramise ja rakendamisega seotud organisatsioonilist 

struktuuri, vastutust ja vahendeid. 

(2) Ohutuse juhtimissüsteemis tuleb käsitleda järgmisi küsimusi: 
1) kõigil korraldustasemetel tuleb määrata suurõnnetuste ohu korral juhtimisega seotud 
töötajate ülesanded ja kohustused, teha kindlaks selliste töötajate koolituse vajadus ja teha 
koolituse pakkumine ning kaasata töötajate koolitamiseks vajaduse korral alltöövõtjaid; 
2) tõsiste ohtude kindlakstegemine ja hindamine – tava- ja erandkäitamisest tulenevate tõsiste 
ohtude süstemaatilise kindlakstegemise korra kehtestamine ja rakendamine ning selliste 
ohtude tõenäosuse ja raskusastme hindamine; 
3) tegevuse kontrollimine – turvalist toimimist, sealhulgas jäätmehoidla hooldamist, 
hooldamisprotsesse, -seadmeid ja hooldamise ajutisi katkestusi käsitlevate menetluste ja 
juhendite kehtestamine ning rakendamine; 
4) muudatuste juhtimine – jäätmehoidlate muutmist või uute jäätmehoidlate kavandamist 
käsitlevate menetluste kehtestamine ja rakendamine; 
5) kavade koostamine hädaolukordade tarbeks – tõenäoliste hädaolukordade kindlakstegemise 
menetluse kehtestamine ja rakendamine ning hädaolukorra lahendamise kavade 
ettevalmistamine, katsetamine ja läbivaatamine; 
6) tegevuse jälgimine – menetluse kehtestamine ja rakendamine suurõnnetuste vältimise 
põhimõtete ja ohutuse juhtimissüsteemi eesmärkide täitmise pidevaks hindamiseks ning 
uurimis- ja parandusmeetmete võtmise vahendid juhuks, kui neid eesmärke ei järgita. 
Menetlus peab hõlmama korda, mida käitaja kasutab suurõnnetustest ja napilt välditud 
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juhtumitest teatamiseks, eriti kui kaitsemeetmetes on olnud puudusi, ning nende puuduste 
uurimist ja tehtud järelduste alusel võetud järelmeetmeid; 
7) kontrollimine ja läbivaatamine – menetluse kehtestamine ja rakendamine suurõnnetuste 
vältimise põhimõtete ja ohutuse juhtimissüsteemi tulemuslikkuse ning sobivuse perioodiliseks 
süstemaatiliseks hindamiseks. Juhtkond jälgib, kas põhimõtted ja ohutuse juhtimissüsteem 
toimivad, dokumenteerib ja ajakohastab need.  

§ 605. Suurõnnetuste vältimisega seoses edastatav teave  

(1) Asjaomasele üldsusele tuleb edastada teave ohutusmeetmete ja suurõnnetuse korral 

kohustusliku käitumise kohta, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 
1) käitaja nimi ja jäätmehoidla aadress; 
2) teavet andva isiku ametikoht; 
3) kinnitus, et jäätmehoidla suhtes kohaldatakse kehtivaid nõudeid ja et loa andjale on 
vajaduse korral esitatud nende nõuete täitmise tagamiseks ja kontrollimiseks vajalik teave; 
selge ja lihtne selgitus hoidlas toimuva tegevuse kohta; 
4) jäätmehoidlas olevate ainete ja valmististe ning suurõnnetuse ohtu tekitada võivate jäätmete 
tava- või üldnimetused või üldine ohuklassifikatsioon koos peamiste ohtlike omaduste 
loeteluga; 
5) üldinfo suurõnnetuse ohu laadi kohta, kaasa arvatud selle võimalik mõju ümbruskonna 
elanikkonnale ja keskkonnale; 
6) piisav teave selle kohta, kuidas ümbruskonna elanikkonda hoiatatakse ja kuidas teda 
suurõnnetuse korral toimuvaga kursis hoitakse; 
7) piisav teave, kuidas elanikkond peab suurõnnetuse korral käituma; 
8) kinnitus, et käitaja võtab oma territooriumil piisavaid meetmeid eelkõige koostöös 
hädaabiteenistustega, et suurõnnetustega toime tulla ja nende mõju minimeerida; 
9) viide jäätmehoidlavälisele hädaolukorra lahendamise kavale, mis on koostatud, et 
vähendada õnnetuse võimalikku mõju väljaspool jäätmehoidla territooriumi. See peab 
hõlmama nõuannet järgida õnnetuse ajal kõiki hädaabiteenistuste juhtnööre ja nõudeid; 
10) kust saab täiendavat teavet.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavet tuleb esitada asjaomasele üldsusele 

tasuta ja pidevalt. Teave tuleb üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada vähemalt iga 
kolme aasta järel. 

(3) Asjaomane üldsus käesoleva peatüki tähenduses on üldsus, keda jäätmeloa või 
tegevusloa andmise A-kategooria jäätmehoidlaid käsitlevate otsuste tegemine mõjutab või 

võib mõjutada, või üldsus, kelle huvidega see on seotud. Arvestatakse, et selline huvi on ka 

keskkonnakaitset edendavatel valitsusvälistel organisatsioonidel. 

(4) Suurõnnetuse korral peab käitaja esitama Päästeameti kohalikule päästeasutusele 
viivitamata kogu vajaliku teabe, et aidata vähendada õnnetuse ebasoodsat keskkonnamõju 

ning hinnata ja vähendada tegeliku ja võimaliku keskkonnaohu ja keskkonnakahju ulatust. 

(5) Kui suurõnnetusel võib olla piiriülene mõju, esitab Päästeameti kohalik päästeasutus 

nimetatud teabe selle riigi, keda suurõnnetus võib mõjutada, pädevatele asutustele. 
 

7. jagu 
Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks 
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§ 606. Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks 

(1) Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks (edaspidi jäätmeluba) annab jäätmeid käitlevale 

isikule või jäätmetekitajale õiguse üheks või mitmeks käesoleva paragrahvi lõikes 2 

nimetatud jäätmekäitlustegevuseks ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused. 

(2) Jäätmeluba on vaja: 
1) jäätmete kõrvaldamiseks; 
2) jäätmete taaskasutamiseks, välja arvatud korduskasutamiseks; 
3) ohtlike jäätmete veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete 
kogumiseks ja veoks; 
4) teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks jäätmete edasise 
kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil; 
5) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks; 
6) olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena; 
7) jäätmete tekitamiseks käesoleva seaduse § 607 sätestatud juhtudel;  
8) jäätmehoidla käitamiseks. 

(3) Jäätmeluba ei nõuta: 
1) füüsiliselt isikult, kes käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt 
käesoleva seaduse nõuetele; 
2) päästeasutuselt tuletõrje- ja päästetööde käigus jäätmete kogumisel ja veol.  

(4) Jäätmeluba teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks 
jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil vastavalt käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktile 4 ei nõuta pakendiaktsiisi seaduse alusel maksustatava metallist 
joogipakendi kogumiseks või veoks. 

(5) Keskkonnaministril on õigus kehtestada teatud liiki ja koguses tavajäätmete 

taaskasutamise ja tekkekohas kõrvaldamise nõuded, millele vastava käitlemise korral pole 
loa omamine kohustuslik. 
 

§ 607. Jäätmeluba jäätmete tekitamiseks 

(1) Jäätmete tekitamiseks on jäätmeloa omamine kohustuslik tegutsemisel järgmistes 

valdkondades: 
1) elektri, soojuse, kütuse või koksi tootmine; 
2) vedelkütuse või gaasilise kütuse rafineerimine või tahke kütuse utmine; 
3) metallide tootmine või töötlemine; 
4) mineraalsete materjalide töötlemine; 
5) keemiatööstus; 
6) tselluloosi-, paberi- või tekstiilitööstus või nahaparkimine; 
7) toiduainetööstus; 
8) loomakasvatus; 
9) pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil; 
10) vineeri või puitkiudplaatide tootmine; 
11) grafiidi (tempersüsi) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel; 
12) maavara kaevandamine või rikastamine; 
13) puidutööstus; 
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14) ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud 

loetelu, tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta, kehtestatakse 

Vabariigi Valitsuse määrusega. 
 

§ 608. Jäätmekäitleja registreerimine 

(1) Keskkonnaametis registreeritakse isiku tegevus, kes:  
1) käesoleva seaduse § 606 lõike 5 alusel on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest; 
2) veab tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses; 
3) kogub tavajäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses; 
4) korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud vähemalt kaks nädalat enne 

jäätmekäitluse alustamist teavitama Keskkonnaametit oma kavandatavast tegevusest, saates 

Keskkonnaametile teate, milles on järgmised andmed:  
1) ärinimi ja registrikood või nimi ja isikukood; 
2) asukoht või elukoht ning aadress, e-postiaadress, telefoni- ja faksinumber; 
3) püsiva tegevuskoha, sealhulgas jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle aadress, e-
postiaadress, telefoni- ja faksinumber; 
4) tegevusala; 
5) kavandatavad käideldavate jäätmete liigid ning aastakogused; 
6) kavandatava jäätmekäitlustoimingu kirjeldus; 
7) kavandatav tegutsemisaeg jäätmekäitlejana; 
8) jäätmekäitluskoha asukoht või jäätmekäitleja nimi, kellele isik jäätmed kavatseb üle anda, 
sealhulgas prügila nimetus, kus üleantavad jäätmed ladestatakse; 
9) maakondade loetelu, kus kavandatakse tavajäätmete kogumist või vedu. 

(3) Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal kümne tööpäeva jooksul teavitatud 
tegevuseks jäätmeloa omamise vajadust ning selle puudumisel annab kümne päeva jooksul 
isikule registreerimisnumbri, saadab talle kirjaliku tõendi registreerimise kohta ning 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse selleks ettenähtud registrisse, 

mida võib pidada ka elektrooniliselt.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud teate ja registreerimistõendi vorm 
kehtestatakse keskkonnaministri määrusega. 

(5) Keskkonnaamet avaldab registreeritud isiku nime ja registreerimistõendile kantud 

andmed oma veebilehel või vastavas Interneti-põhises andmekogus.  
 

§ 609. Jäätmeloa andja 

Jäätmeloa annab Keskkonnaamet (edaspidi loa andja). 
 

§ 610. Jäätmeloa taotlus 

(1) Jäätmeluba tuleb taotleda iga jäätmekäitluskoha, käitise või jäätmetekkekoha kohta. 
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(2) Jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevuses taotletakse iga maakonna 

kohta, kus taotleja kavandab tegutsemist. 

(3) Jäätmeloa taotluses märgitakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 

sätestatule: 
1) andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise, kogumise ja veo 
ning ladestamise ja vahetu keskkonda viimise kohta kalendriaasta jooksul; 
2) selgitust taotleja tootmistegevuse kohta koos jäätmete moodustumisega seotud toorme ning 
tehnoloogiaprotsesside iseloomustusega, tehnoloogia ja keskkonnakaitse seisukohalt 
põhjendatud arvutusi tekkivate ja keskkonda viidavate jäätmete koguste hindamiseks, 
tehnilise varustuse kirjeldust koos vajalike skeemide ja joonistega, kui luba taotletakse 
käesoleva seaduse § 606 lõikes 2 nimetatud tegevuseks; 
3) jäätmete koostise ning jäätmekäitlustoimingute ja -tehnoloogia iseloomustust; 
4) jäätmekäitluskohtade kirjeldust; 
5) andmeid isikute kohta, kellele jäätmed kavatsetakse üle anda, sealhulgas andmed jäätmeid 
ladestavate isikute kohta; 
6) jäätmete tekitamisel jäätmetekke vältimiseks ja jäätmekoguste vähendamiseks 
rakendatavate meetmete kava; 
7) tegevuse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavate tervise- ja keskkonnakaitse meetmete 
kava, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava. 

(4) Jäätmeloa taotlusele lisatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 2 
nimetatud dokumendid ja andmed. 
 

§ 611. Ohtlike jäätmete käitlemiseks jäätmeloa taotlus 

(1) Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletule ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 
lõikes 1 sätestatule esitab ohtlike jäätmete käitlemiseks jäätmeloa (edaspidi ohtlike jäätmete 

luba) taotleja loa andjale: 
1) jäätmekäitluse eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid; 
2) juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorralduslikud dokumendid, mis annavad 
ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja 
vastutusest; 
3) kindlustuslepingu õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude 
katmiseks. 

(2) Ohtlike jäätmete käitlemise kindlustussumma suurus arvutatakse valemi M=TxL/52 järgi, 

kus: 
1) M – kindlustuse suurus eurodes;  
2) T – 255 eurot tonni kohta, kahekordne keskmine arvestuslik ohtlike jäätmete töötlemis- või 
ladestustasu 2000. aastal; 
3) L – summaarne ohtlike jäätmete aastane käitlemiskogus tonnides, mis on käitluslitsentsi 
taotlejal litsentsi taotluse vormis toodud summaarne kogus; 
4) 52 – nädalate arv aastas.  

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud valemi alusel arvutatud rahalise tagatise suurus 

on väiksem kui 6391 eurot, on rahalise tagatise väärtuseks  6391 eurot  aastas.  
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(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud valemi alusel arvutatud rahalise tagatise suurus 

on suurem kui 319558 eurot, on rahalise tagatise väärtuseks 319558 eurot aastas. 

(5) Nõuded ohtlike jäätmete käitlemise eest vastutava isiku asjakohasele koolitusele ja 

pädevusele kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

 

§ 612. Prügila käitamise jäätmeloa taotlus 

(1) Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletule ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 
lõikes 1 sätestatule esitab prügila käitamiseks jäätmeloa (edaspidi prügilaloa) taotleja loa 

andjale: 
1) andmed ladestatavate jäätmete koguse kohta jäätmekoodide ja jäätmeliikide kaupa; 
andmed prügila kavandatud mahutavuse kohta; 
2) prügila asukoha kirjelduse, selle hüdrogeoloogilise ja geoloogilise iseloomustuse; 
3) taotleja kirjaliku tõenduse, et tal on tegutsemiseks vajaliku oskusega personal taotluses 
märgitud tegevusalal ning tema tegevus vastab keskkonnakaitse- ja tööohutusalastes 
õigusaktides kehtestatud nõuetele; 
4) taotleja kirjaliku selgituse kindlustuslepingu või rahalise tagatise olemasolu kohta, mis 
tagavad käitaja suutlikkust täita oma ülesandeid nii prügila kasutamise, sulgemise kui 
järelhoolduse ajal; 
5) personali vastavat väljaõpet tõendavad dokumendid või nende koopiad. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud nõuet võib Keskkonnaameti nõusolekul 

mitte rakendada püsijäätmeprügila korral. 

 

§ 613. Metallijäätmete kogumise ja veo jäätmeloa taotlus 

(1) Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 
lõikes 1 sätestatule peab isik, kes taotleb jäätmeluba metallijäätmete kogumiseks ja veoks 

(edaspidi metallijäätmeluba), esitama loa andjale:  
1) tegevuskohajärgse politseiasutuse arvamuse metallijäätmeloaga määratava tegevuse kohta; 
2) hooneregistri või kinnistusraamatu väljavõtte jäätmekäitluskohaks oleva ehitise kui 
vallasasja või kinnistu kohta. 
 

§ 614. Kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa taotlus 

Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 
sätestatule esitab kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks jäätmeluba (edaspidi 
korraldatud jäätmeveoluba) taotlev isik loa andjale kohaliku omavalitsuse üksuse haldusakti 
koopia selle kohta, et taotleja on käesoleva seaduse § 493 lõikes 1 nimetatud avalikul 
konkursil tunnistatud edukaks.  
 

§ 615. Maavarade rikastamisel jäätmete tekitamise jäätmeloa taotlus 

Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 
sätestatule esitab maavarade rikastamisel jäätmete tekitamise jäätmeluba (edaspidi maavarade 
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rikastamise jäätmeluba) taotlev isik loa andjale kaevandamisjäätmekava. Taotluses ei pea 
esitama andmeid, mis on kirjas lisatavas kaevandamisjäätmekavas. 

 

§ 616. Jäätmehoidla käitamise jäätmeloa taotlus 

(1) Lisaks käesoleva seaduse § 610 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 
lõikes 1 sätestatule esitab jäätmehoidla käitamiseks jäätmeloa (edaspidi jäätmehoidla 

jäätmeluba) taotleja loa andjale: 
1) andmed jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta; 
2) jäätmehoidla asukoha kirjelduse, selle hüdrogeoloogilise ja geoloogilise iseloomustuse; 
3) andmed jäätmehoidla võimalike alternatiivsete asukohtade kohta; 
4) taotleja kirjaliku tõenduse, et tal on tegutsemiseks vajaliku oskusega personal taotluses 
märgitud tegevusalal ning tema tegevus vastab keskkonnakaitse- ja tööohutusalastes 
õigusaktides kehtestatud nõuetele; 
5) personali vastavat väljaõpet tõendavad dokumendid või nende koopiad; 
6) taotleja kirjaliku selgituse rahalise tagatise olemasolu kohta, mis tagavad käitaja suutlikkust 
täita oma ülesandeid nii prügila kasutamise, sulgemise kui järelhoolduse kohustuste 
täitmiseks; 
7) kaevandamisjäätmekava.  

(2) Käesoleva seaduse § 599 lõikes 10 nimetatud jäätmete ladestamiseks rajatava 
jäätmehoidla käitamise loa suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 

sätestatut, välja arvatud välja arvatud juhul, kui need jäätmed ladestatakse A-kategooria 
jäätmehoidlas. 

(3) A-kategooria kaevandamisjäätmete jäätmehoidla jäätmeluba taotlev isik peab esitama 

loa andjale hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kava koostamiseks vajaliku teabe. 

(4) Jäätmehoidla jäätmeloa taotluses ei pea esitama andmeid, mis on kirjas taotlusele 

lisatavas kaevandamisjäätmekavas.  

(5) Kui luba antakse A-kategooria jäätmehoidla käitamiseks ja loa andja on teadlik, et 

käitamisel võib tõenäoliselt kaasneda keskkonnaoht Euroopa Liidu teises liikmesriigis, või kui 
seda taotleb liikmesriik, keda oht võib mõjutada, edastab loa andja loa taotluses esitatud 

teabe teisele liikmesriigile samal ajal, kui taotlus avalikustatakse riigisiseselt. 
 

§ 617. Ühtse jäätmeloa andmine  

Loa andja võib vormistada ühe jäätmeloa mitmes jäätmekäitluskohas või jäätmetekkekohas 
tegutsemiseks ühe maakonna piires ja jäätmeveoks, kui see on otstarbekas aruandluse 
lihtsustamise või järelevalve teostamise seisukohalt. 
 

§ 618. Jäätmeloa andmine ohtlike jäätmete veoks 

(1) Jäätmeluba ohtlike jäätmete veoks antakse üleriigilisena. 

§ 619. Ohtlike jäätmete jäätmeloa andmisest keeldumine 
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Loa andja keeldub ohtlike jäätmete jäätmeloa andmisest lisaks keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse §-s 52 sätestatud juhtudele, kui: 
1) taotlejal puudub käesoleva seaduse § 611 lõige 1 punktis 3 nimetatud kindlustusleping; 
2) taotleja jäätmekäitluse eest vastutav isik ei vasta käesoleva seaduse § 611 lõike 1 punktis 1 
sätestatud koolitus- ja pädevusnõuetele; 
3) taotlejat või vastutavat töötajat on korduvalt karistatud keskkonnaalase süüteo eest ning 
süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud tähtaeg; 
4) taotlejal puuduvad tehnilised vahendid ja võimalus käesoleva seaduse § 585 nimetatud 
saatekirja koostamiseks digitaalallkirjaga kinnitatult ja edastamiseks autoriseeritud kasutajana 
keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi. 

 

§ 620. Prügilaloa andmisest keeldumine 

Loa andja keeldub prügilaloa andmisest lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 52 
sätestatud juhtudele, kui: 
1) taotlejal puudub käesoleva seaduse § 612 lõike 1 punktis 5 nimetatud kindlustusleping või 
rahaline tagatis; 
2) taotlejal puudub maakasutusõigus; 
3) käesoleva seaduse § 612 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed personali tehnilise ja 
kutsealase väljaõppe kohta ei kinnita prügila personali vajalikke oskusi tegutsemiseks 
taotluses märgitud tegevusalal. 

 

§ 621. Metallijäätmeloa andmisest keeldumine karistatuse korral 

Loa andja on kohustatud karistusregistrile tehtud päringu alusel kontrollima, kas 
metallijäätmeluba taotlev füüsilisest isikust ettevõtja või metallijäätmeluba taotleva äriühingu 
juhatuse või nõukogu liige on pannud toime kuriteo. Kui kuriteo toimepanemisest ei ole 
möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg, tuleb metallijäätmeloa 
andmisest keelduda.  

 

§ 622. Maavarade rikastamise jäätmeloa andmisest keeldumine 

Loa andja keeldub maavarade rikastamise jäätmeloa andmisest lisaks keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse §-s 52 sätestatud juhtudele, kui nõutav on kaevandamisjäätmekava esitamine, 
kuid esitatud jäätmekava ei vasta nõuetele ning puudusi selleks antud tähtaja jooksul ei 
kõrvaldata. 

 

§ 623. Jäätmehoidla jäätmeloa andmisest keeldumine 

(1) Loa andja keeldub jäätmehoidla jäätmeloa andmisest lisaks keskkonnaseadustiku üldosa 

seaduse §-s 52 sätestatud juhtudele, kui: 
1) taotlejal puudub käesoleva seaduse § 616 lõike 1 punktis 6 nimetatud rahaline tagatis; 
2) nõutav on kaevandamisjäätmekava esitamine, kuid esitatud jäätmekava ei vasta nõuetele 
ning puudusi selleks antud tähtaja jooksul ei kõrvaldata; 
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3) taotlejal puudub maakasutusõigus; 
4) käesoleva seaduse § 616 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed personali tehnilise ja 
kutsealase väljaõppe kohta ei kinnita jäätmehoidla personali vajalikke oskusi tegutsemiseks 
taotluses märgitud tegevusalal. 

(2) Käesoleva seaduse § 599 lõikes 10 nimetatud jäätmete ladestamiseks rajatava 
jäätmehoidla käitamise loa suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 

sätestatut, välja arvatud juhul, kui need jäätmed ladestatakse A-kategooria jäätmehoidlas. 
 

§ 624. Jäätmeloa sisu 

(1) Jäätmeloas märgitakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 

sätestatule: 
1) käideldavate ja jäätmekäitluse tulemusena tekkivate jäätmete liigid ja kogused, sealhulgas 
lubatud piirkogused, mida võib viia keskkonda;  
2) lubatud jäätmekäitlustoimingud; 
3) tegevusele esitatavad tehnilised ja keskkonnanõuded 
4) jäätmekäitluskohtade järelhooldustingimused; 
5) jäätmete kõrvaldamiskoht või -kohad, kuhu jäätmed veetakse, kui jäätmeluba antakse 
jäätmete veoks; 
6) tegevuse alustamise ja lõpetamise aeg.  
 

§ 625. Prügilaloa sisu  

Lisaks käesoleva seaduse § 624 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 
sätestatule määratakse prügilaloaga: 
1) prügila liik käesoleva seaduse § 591 lõike 4 alusel; 
2) prügilasse ladestatavate jäätmete kogus jäätmekategooriate ja -liikide kaupa; 
3) prügila kasutamist, keskkonnaseiret ning järelevalvet käsitlevad nõuded; 
4) loa taotleja kohustus vähemalt kord aastas loa andjale aru anda prügilasse vastuvõetud 
jäätmeliikide, nende koguste, keskkonnaseire tulemuste kohta ning loa andja teavitamise kord.  

 

§ 626. Korraldatud jäätmeveoloa sisu  

Lisaks käesoleva seaduse §-s § 624 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 
lõikes 1 sätestatule määratakse korraldatud jäätmeveoloaga: 
1) piirkond, kust kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed 
kokku kogutakse; 
2) jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas prügilad ja 
nende käitajad.  

 

§ 627. Jäätmehoidla jäätmeloa sisu 

(1) Lisaks käesoleva seaduse §-s § 624 loetletud ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 
lõikes 1 sätestatule määratakse jäätmehoidla jäätmeloaga: 
1) käesoleva seaduse § 597 alusel jäätmehoidla kategooria; 
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2) jäätmehoidlasse ladestatavate jäätmete kogus jäätmeliikide kaupa; 
3) jäätmehoidla kasutamist, keskkonnaseiret ning järelevalvet käsitlevad nõuded; 
4) loa taotleja kohustus vähemalt kord aastas loa andjale aru anda jäätmehoidlas ladestatud 
jäätmeliikide, nende koguste, keskkonnaseire tulemuste kohta ning loa andja teavitamise kord. 
 

§ 628. Jäätmeloa kehtivusaeg 

Jäätmeluba antakse kuni viieks aastaks. 

 

§ 629. Metallijäätmeloa asukoht  

Metallijäätmeloa originaaleksemplar või loa andja poolt kinnitatud koopia peab asuma 
metallijäätmete koguja tegevuskohas ning see tuleb esitada järelevalveõigust omavale isikule 
või metallijäätmeid üleandvale isikule tema nõudmisel.  

 

8. jagu 
Jäätmete riikidevaheline vedu 

 

§ 630. Jäätmete riikidevaheline vedu 

(1) Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud 
välislepingutega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1013/2006/EÜ 
jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190,12.07.2006, lk 1–98) sätestatud korras.  

(2) Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga reguleeritavaid jäätmeid võib Eesti Vabariiki sisse 

vedada, Eesti Vabariigist välja vedada või Eesti Vabariigi territooriumilt läbi vedada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses 1013/2006/EÜ sätestatud korras väljaantud jäätmete 
riikidevahelise veo loa (edaspidi veoluba) alusel. 

 

§ 631. Ohtlike jäätmete ja välislepinguga reguleeritavate jäätmete veoluba 

(1) Veoluba on dokument, mis annab õiguse ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga 
reguleeritavaid või Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006/EÜ nimetatud 

jäätmeid Eesti Vabariiki sisse vedada, Eesti Vabariigist välja vedada või Eesti Vabariigi 
territooriumilt läbi vedada.  

(2) Volitatud asutus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1013/2006/EÜ mõistes on 

Keskkonnaamet.  

 

§ 632. Riigilõiv veoloa taotlemisel  

Veoloa taotluse menetlemise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud korras.  
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§ 633. Veoloa dokumendid ja nende kontrollimine  

(1) Ohtlike jäätmete ja välislepinguga reguleeritavate jäätmete sisseveol, väljaveol ja läbiveol 
peab jäätmesaadetisega kaasas olema jäätmete veoloa ärakiri ja saateleht.  

(2) Piiriülese või Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise veoga tegelev jäätmevedaja peab 
omama jäätmeluba või registreerimistõendit sõltumata sellest, kas veetavad jäätmed on 

vastavalt käesoleva seaduse § 449 lõikele 2 tema valduses või mitte. Jäätmesaadetisega 
peab kaasas olema jäätmeluba või registreerimistõend või nende koopia esitamiseks 

vajaduse korral pädevale asutusele või tolliametnikule.  

(3) Kui tolliametnikul tekivad põhjendatud kahtlused, et saatelehel või veoloal märgitud 

andmed ei vasta tolliläbivaatuseks esitatud jäätmesaadetisele, peab tolliametnik 
jäätmesaadetise kinni ning teavitab kinnipidamise asjaoludest Keskkonnainspektsiooni.  

 

§ 634. Ohtlike jäätmete veoloa andmise arvestuse pidamine 

Keskkonnaamet peab arvestust ohtlike jäätmete veolubade andmise kohta ning säilitab viis 
aastat iga väljaantud ohtlike jäätmete veoloa ärakirja ja selle aluseks oleva taotluse ärakirja 
ning loa andmise või sellest keeldumise aluseks olnud dokumente.  

 

§ 635. Jäätmete sisseveo, väljaveo ja läbiveo vormid 

Jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide vormid sisalduvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 1013/2006/EÜ lisades IA ja IB.  

 

9. jagu 
Arvestus ja aruandlus 

 

§ 636. Jäätmete kohta arvestuse pidamine 

(1) Jäätmeluba ja kompleksluba omav isik ning käesoleva seaduse § 608 kohaselt 
registreeritud isik, samuti ohtlike jäätmete tekitaja, välja arvatud kodumajapidamised, on 

kohustatud pidama, võttes arvesse käesoleva seaduse § 474 lõikes 2 sätestatut, pidevat 

arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või vaheladustatud, veetud, töödeldud, 
taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta. Kui jäätmed 

antakse üle teisele jäätmekäitlejale, tuleb arvestust pidada ka jäätmete sihtkoha, 

kogumissageduse, veomooduste ning taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute kohta.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestuse algdokumente ja nende alusel 

koostatud koondandmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. 
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(3) Arvestuse algdokumentide ja koondandmetega on õigus tutvuda jäätmeloa andjal, 

järelevalveasutusel ning keskkonnaregistri vastutaval ja volitatud töötlejal. 

 

§ 637. Jäätmearuandlus 

(1) Käesoleva seaduse § 636 lõikes 1 nimetatud isik esitab vähemalt üks kord aastas 
Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse aruande keskkonnaregistrisse kandmiseks.  

(2) Aruande esitamise kohustus ei laiene järgmistele isikutele: 
1) ohtlike jäätmete tekitaja, kelle tegutsemiseks jäätmeluba või kompleksluba ei ole nõutav;  
2) käesoleva seaduse § 606 lõike 2 punkti 4 alusel registreeritud vahendaja; 
3) käesoleva seaduse § 449 nimetatud jäätmete vedaja.  

(3) Keskkonnaametil on õigus nõuda peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute 

jäätmearuannet ka jäätmetekitajalt, kelle tegutsemiseks jäätmeluba või kompleksluba pole 

nõutav, kuid kelle tekitatud tavajäätmete kogus ületab 10 tonni aastas või ohtlike jäätmete 
kogus 100 kilogrammi aastas.  

(4) Keskkonnaministril ja keskkonnajärelevalve asutusel on õigus saada toodete valmistajalt 
või sissevedajalt ning riigiasutuselt või valla- või linnavalitsuselt andmeid Eestis 
valmistatavate või Eestisse sisseveetavate toodete ja nende valmistamisel kasutatavate 

ainete ning neist tekkivate jäätmete ja nende käitluse kohta.  
 

10. jagu  
Järelevalve ja kahju 

 

§ 638. Riikliku järelevalve teostamine 

(1) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 
korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega. 

(2) Registreeritud jäätmekäitleja ja ohtlike jäätmete tekitaja jäätmealase tegevuse üle 

teostatakse järelevalvet regulaarselt. Järelevalvet ei teostata ohtlike jäätmete tekkimise üle 

kodumajapidamistes. 

(3) Riiklikku järelevalvet käesoleva peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, 

Veterinaar- ja Toiduamet, kohalik omavalitsusorgan või –asutus ja Tehnilise Järelevalve 
Amet.  

(4) Kohalik omavalitsusorgan või –asutus teostab järelevalvet käesoleva seaduse ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle osas, mida reguleerivad kohaliku 

omavalitsusüksuse kehtestatud keskkonnakaitse- ja -kasutusalased õigusaktid.  

(5) Tehnilise Järelevalve Amet teostab järelevalvet käesoleva seaduse § 507 tulenevate 
nõuete täitmise üle.  
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(6) Tarbijakaitseamet teostab käesoleva seaduse nõuete täitmise üle järelevalvet 

tarbijakaitseseadusega sätestatud korras. 

(7) Valla- ja linnavalitsus on kohustatud teostama järelevalvet oma haldusterritooriumil 

pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle. 

(8) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53 sätestatud 
erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.    

(9) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse § 50 ja § 51 sätestatud korras valdusesse 

siseneda ja valduse läbivaatust teostada ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või 

korrarikkumise kõrvaldamiseks.  

(10) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse § 45 sätestatud korras sõiduki peatada ja 

selle korrakaitseseaduse § 49 korras läbi vaadata ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või 

korrarikkumise kõrvaldamiseks kui oht on seotud jäätmekäitlusnõuete rikkumisega ja on 

alust arvata, et sõidukiga veetakse jäätmeid.  

(11) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse § 49 sätestatud korras läbi vaadata jäätmete 

kogumiseks või hoidmiseks kasutatavaid konteinereid, mahuteid ja teisaldatavaid hoiukohti 

vms ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui oht on 

seotud jäätmekäitlusnõuete rikkumisega. 

(12) Keskkonnainspektsioonil on oma ülesannete täitmiseks õigus teha kontrolloste. 

(13) Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta analüüside tegemiseks tasuta proove.  

(14) Järelevalveametnik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sh 
maastikusõidukiga või ujuvvahendiga maa- või veealal, kus on viibimine ja liikumine 

keskkonnakaitselistel eesmärkidel õigusaktiga keelatud või piiratud. 

(15) Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 

sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 
tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 

ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 eurot. 

(16) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses 

sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 

(17) Keskkonnainspektsioon on kohustatud kontrollima jäätmeloaga määratud 

jäätmekäitlustingimuste täitmist vähemalt üks kord aastas. Valla- või linnavalitsus teostab 
pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle kohaliku omavalitsuse 

haldusterritooriumil. 
 

§ 639. Tegutsemiskoha kontrollimine 
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(1) Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus kontrollida 

pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega 

tegelevate isikute tegutsemiskohti. 

(2) Keskkonnainspektsioon edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kontrolli 

tulemuste alusel iga kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile eelmisel 

kvartalil turule lastud kauba pakendi taaskasutamiskohustuse täitmata jätnud või 
pakendiregistrisse andmed esitamata jätnud või pakendiregistrisse kandmiseks valeandmeid 
esitanud ettevõtete nimekirja. 
 

§ 640. Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed 

Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 
kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 49 ja 50 sätestatud erimeetmeid 
korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 
 

§ 641. Vahetu sunni kasutamine 

Korrakaitseseaduse §-des 29, 46, 49 ja 50 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
 

§ 642. Ohu ennetamise meetmed  

Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 sätestatut 
 

§ 643. Mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine 

Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove.  
 

§ 644. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
 

§ 645. Keskkonnakahju tekitamine 

Käesoleva peatüki tähenduses tekitatakse keskkonnakahju jäätmete keskkonda viimisel 
selleks nõutava keskkonnaloata. 
 

11. jagu 
Väärteokoosseisud 

 
 

§ 646. Jäätmete tekke vältimise ja jäätmehoolduse nõuete rikkumine 
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(1) Jäätmete tekke vältimise või jäätmehoolduse nõuete rikkumise või jäätmete ladestamise 

eest väljaspool jäätmekäitluskohta –  

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 647. Jäätmete käitlemise nõuete rikkumine 

(1) Jäätmete käitlemise eest keskkonnaloata, kui luba on nõutav, või loa nõudeid rikkudes, 

samuti jäätmete nende käitlemiseks õigust omavale isikule üleandmise kohustuse rikkumise 

eest - – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 648. Jäätmete käitlemine registreerimistõendita 

(1)  Jäätmete käitlemise eest registreerimistõendita, kui registreerimistõend on nõutav – 

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 649. Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonnaloata või keskkonnaloa nõudeid rikkudes 

(1) Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonnaloata, kui keskkonnaluba on nõutav, või litsentsi 
nõudeid rikkudes – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 

§ 650. Ohtlike jäätmete vedamine saatekirjata või saatekirja nõudeid rikkudes 

(1) Ohtlike jäätmete vedamine saatekirjata, kui saatekiri on nõutav, või saatekirja nõudeid 

rikkudes – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 651. Rahvusvaheliselt kontrollitavate jäätmete vedu üle riigipiiri asjakohase loata ja 
teatiseta ning loa nõudeid rikkudes 
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(1) Ohtlike ja muude rahvusvaheliselt kontrollitavate jäätmete üle riigipiiri veo eest 

asjakohase loata, teatiseta või loa nõudeid rikkudes – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 

§ 652. Jäätmearuande esitamata jätmine ja jäätmete kohta arvestuse pidamise korra 
rikkumine 

(1) Jäätmealase arvestuse pidamise korra ja aruande esitamise nõude eiramise või ebaõigete 

andmete esitamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 
 

§ 653. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine 

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete 
rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 19000 eurot. 
 

§ 654. Jäätmekäitluskoha või jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise korra 
rikkumine 

(1) Jäätmekäitluskoha või jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise korra rikkumise 
eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 

§ 655. Keelatud toote turule laskmine 

(1) Keelatud toote turule laskmise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 656. Vastutustootest tekkinud jäätmete kokkukorjamise või taaskasutamise kohustuse 
rikkumine 
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(1) Tootjale ja turustajale pandud kohustuse oma toodetest tekkinud jäätmed kehtestatud 

korras kokku korjata rikkumise eest või taaskasutamise nõude mittetäitmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 657. Vastutustoodete tootja registreerimise kohustuse rikkumine 

(1) Tootjale ja turustajale pandud registreerimise kohustuse rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 250 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 658. Vastutustooteregistrisse ebaõigete andmete esitamine 

(1) Vastutustooteregistrisse ebaõigete andmete esitamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 250 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 
 

§ 659. Vastutustooteregistrisse andmete esitamata jätmine 

(1) Vastutustooteregistrisse andmete esitamata jätmise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 19 000 eurot. 
 

§ 660. Vastutustoodete märgistamise nõuete rikkumine 

(1) Vastutustoodete märgistamise nõuete rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 
 

§ 661. Ohtlikke aineid sisaldavate vastutustoodete ja nendest toodetest eraldatud osade 
kokkuostmise piirangu rikkumine 

(1) Ohtlikke aineid sisaldavate vastutustoodete või nendest toodetest eraldatud osade 

kokkuostmise piirangu rikkumise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 662. Jäätmete käitlemiseks üleandmine jäätmete käitlemist lubava keskkonnaloata 
isikule 

(1) Jäätmete käitlemiseks üleandmise eest jäätmete käitlemist lubava keskkonnaloata 
isikule, kui luba on nõutav, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 250 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 663. Töötlemata jäätmete ladestamine 

(1) Töötlemata jäätmete või kasutatud rehvide prügilasse ladestamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 664. Segaolmejäätmete sortimise nõuete ja ladestamise tingimuste rikkumine 

(1) Segaolmejäätmete sortimise nõuete ja ladestamise tingimuste rikkumise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 665. Ohtlike jäätmete käitlemise eritingimuste rikkumine 

(1) Ohtlike jäätmete käitlemise eritingimuste, välja arvatud pakendamise ja märgistamise 

nõuete, rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 666. Ohtlike jäätmete pakendamise ja märgistamise nõuete rikkumine 

(1) Ohtlike jäätmete või nende pakendite märgistamise korra, samuti ohtlike jäätmete 

pakendamise nõuete rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 



 209

 

§ 667. Laeval jäätmete põletamine 

(1) Laeval jäätmete põletamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 668. Metallijäätmete kogumise eritingimuste rikkumine 

(1) Metallijäätmete kokkuostmise piirangute, kokkuostu dokumenteerimise kohustuse või 
sularahas arveldamise keelu rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 

§ 669. Jäätmete kõrvaldamine kohas, mis ei vasta keskkonnanõuetele 

(1) Jäätmete kõrvaldamise eest kohas, mis ei vasta keskkonnanõuetele, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 
 

§ 670. Jäätmeveo nõuete rikkumine 

(1) Jäätmeveo nõuete, välja arvatud ohtlike jäätmete veo nõuete, rikkumise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot. 
 

§ 671. Mootorsõidukite ja mootorsõiduki haagiste rehvide üle nõutava arvestuse 
pidamata jätmine 

(1) Mootorsõidukite ja mootorsõiduki haagiste rehvide üle nõutava arvestuse pidamata 

jätmise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 
 

§ 672. Kontrollinõuete täitmata jätmine 
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(1) Jäätmete üleandmise eest luba mittevajavaks käitlemiseks, veendumata, et vastuvõtja on 

pädev jäätmeid käitlema ning on varustatud nõuetekohaste tehniliste ja 

keskkonnakaitsevahenditega, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 673. Kaevandamisjäätmete käitlemise erinõuete rikkumine 

(1) Kaevandamisjäätmete käitlemise erinõuete rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000  eurot. 
 

§ 674. Suurõnnetuste vältimise ja nendest teatamise nõuete rikkumine 

(1) Suurõnnetuste vältimise ja nendest teatamise nõuete rikkumise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 
 

§ 675. Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmine 

(1) Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 676. Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eiramine 

(1) Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 
 

§ 677. Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmine 

(1) Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot. 

§ 678. Taaskasutamise tõendis valeandmete ja puudulike andmete esitamine 

(1) Taaskasutamise tõendis valeandmete ja puudulike andmete esitamise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 679. Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmine ja 
tagasivõtmise nõuete rikkumine 

(1) Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmise või tagasivõtmise 

nõuete rikkumise eest –  

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –  

karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 680. Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba müük 

(1) Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba müügi eest – karistatakse rahatrahviga kuni 
300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot. 

§ 681. Tagatisraha märgi kasutamise eest ilma märgi valdaja loata 

(1) Käesoleva seaduse § 539 lõike 6 alusel kehtestatud tagatisraha märgi kasutamise eest 

ilma märgi valdaja loata – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 682. Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise ja andmete esitamise 
kohustuse täitmata jätmine 

Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise kohustuse täitmata jätmise või andmete 
esitamata jätmise või auditeerimata andmete esitamise eest –  
karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot. 
 

§ 683. Menetlus 
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(1) Käesoleva seaduse §-des 646-682 nimetatud väärtegude menetlemisel kohaldatakse 

karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des 646-682 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on: 
Keskkonnainspektsioon; 
Politseiasutus. 

(3) Käesoleva seaduse §-des 646-674 ja 677-682 nimetatud väärtegude kohtuväline 
menetleja on ka valla- või linnavalitsus. 

(4) Käesoleva seaduse §-des 650, 651, 655, 677 ja 679 nimetatud väärteo kohtuväline 

menetleja on ka Maksu- ja Tolliamet. 

(5) Käesoleva seaduse §-s 655 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ka Tehnilise 
Järelevalve Amet. 

(6) Käesoleva seaduse §-des 675 ja 676 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Veterinaar- ja Toiduamet. 

(7) Käesoleva seaduse §-des 679 ja 680 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Tarbijakaitseamet. 

(8) Käesoleva seaduse § 674 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on: 
1) Keskkonnainspektsioon; 
2) Tehnilise Järelevalve Amet; 
3) Päästeameti kohalik päästekeskus. 
 

§ 684. Konfiskeerimine 

Keskkonnainspektsioon või kohus võib käesoleva seaduse §-des 646, 650, 651, 655, 665 ja 
668 sätestatud väärtegude toimepanemise vahendi või väärteo vahetuks objektiks olnud 
jäätmete või toodete suhtes kohaldada konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83. 

 
 
 
 
 
 
 

4. peatükk 
 

KIIRGUS 
 

1. jagu 
Üldsätted 

 
1. jaotis 

Reguleerimisala ja mõisted 
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§ 685. Reguleerimisala 

(1) Käesolev peatükk sätestab: 
1) põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava 
mõju eest; 
2) isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel ja 
nõuded kiirgustegevustele; 
3) riikliku järelevalve korralduse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle; 
4) vastutuse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle 

(2) Käesolev peatükk ei reguleeri kosmilisest kiirgusest tekitatud kiiritust maapinnal ja 

inimtegevusest puutumatus maakoores sisalduvatest radionukliididest tekitatud kiiritust 

maapinna kohal. 

§ 686. Kiirgusohutus 

(1) Kiirgusohutus on inimese ja keskkonna kaitsmise ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju 
eest. 

§ 687. Kiirgustegevus 

(1) Kiirgustegevus on mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust 
tehislikest või looduslikest kiirgusallikatest. 

(2) Kiirgustegevus on muu hulgas: 
1) radioaktiivse aine tootmine, töötlemine, kasutamine, omamine, ladustamine, vedu, riiki 
sisse- ja riigist väljavedu ning ajutine või lõppladustamine; 
2) ioniseerivat kiirgust emiteeriva ja suurema kui viie kilovoldise potentsiaalide vahe juures 
töötava elektriseadme kasutamine; 
3) tuumamaterjali omamine, kasutamine, hoidmine; 
4) tuumakäitise käitamine. 

§ 688. Ioniseeriv kiirgus 

Ioniseeriv kiirgus on energia siire otseselt või kaudselt ioone tekitavate osakeste või 
elektromagnetiliste lainetena, mille lainepikkus on 100 nanomeetrit või lühem. 

§ 689. Radioaktiivne aine, radionukliid ja aktiivsus 

(1) Radioaktiivne aine on üht või enamat radionukliidi sisaldav aine, mille aktiivsus või 

eriaktiivsus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline. 

(2) Radionukliid on aatomituum, mis on võimeline spontaanselt lagunema ja mida 
eristatakse massi ja aatomnumbri järgi. 

(3) Aktiivsus (A) on mingis kindlas energiaseisundis oleva radionukliidi koguse aktiivsus 
etteantud ajal on: A = dN /dt, kus dN on energiaseisundis toimuvate spontaansete 

tuumasiirete arvu ooteväärtus ajavahemiku dt jooksul. 

§ 690. Kiirgusallikas 
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(1) Kiirgusallikas on seade, radioaktiivne aine või rajatis, mis on võimeline emiteerima 

ioniseerivat kiirgust või radioaktiivseid aineid. 

(2) Kinnine kiirgusallikas on kiirgusallikas, mille ehitus välistab nõuetekohasel kasutamisel 

radioaktiivsete ainete pääsemise keskkonda. 

(3) Kõrgaktiivne kiirgusallikas on kinnine kiirgusallikas, mis sisaldab radionukliidi, mille 

teadaolev aktiivsus valmistamise ajal või esmakordse turuleviimise ajal on kehtestatud 
aktiivsustasemega võrdne või suurem. 

(4) Radionukliidide aktiivsustasemed, millega võrdse või millest suurema väärtuse korral 

liigitatakse kiirgusallikas kõrgaktiivseks kiirgusallikaks sätestatakse keskkonnaministri 

määrusega. 

§ 691. Kiiritus 

Kiiritus on inimese mõjutamine ioniseeriva kiirgusega, kusjuures kiirituse toimet mõõdetakse 
doosi suurusega. 

§ 692. Avarii- ja hädaolukorrakiiritus 

(1) Avariikiiritus on avarii tagajärjel toimunud inimeste kiiritamine, mis ei hõlma 
hädaolukorrakiiritust. 

(2) Hädaolukorrakiiritus on ohustatud inimeste abistamisel, suure arvu inimeste kiirituse 
ärahoidmisel või hinnaliste seadmete või varade päästmisel edasilükkamatuid toiminguid 

tegeva vabatahtliku kiiritus, mis võib olla suurem kui üks käesoleva seaduse alusel 
kehtestatud kutsekiirituse doosi piirmääradest. 

§ 693. Elaniku- ja kutsekiiritus 

(1) Elanikukiiritus on kiiritus, mille isik saab kiirgustegevuseks väljastatud keskkonnaloa 

(peatükis edaspidi nimetatud kiirgusloa) alusel toimuvast kiirgus- või sekkumistegevusest, 
välja arvatud kutse- või meditsiinikiiritus ja kohalik normaalne looduskiiritus. 

(2) Kutsekiiritus on kiiritus, mida kiirgustöötaja saab või võib saada kiirgustegevusloa alusel 

toimuvast kiirgustegevusest. 

§ 694. Meditsiinikiiritus 

(1) Meditsiinikiiritus on kiiritus, mida saab isik terviseseisundi hindamisel, haiguse 

diagnoosimisel või ravimisel või kiiritatava isiku abistaja, kui selline abistamine ei ole tema 

kutsetöö ja ta on teadlik kiiritamisest, või isik, kes on vabatahtlikult andnud nõusoleku 

osaleda bioloogilistes või meditsiinilistes uuringutes. 

§ 695. Tuumamaterjal 

Tuumamaterjal on plutoonium, välja arvatud plutooniumi isotoopide segu, milles Pu-238 
sisaldus on suurem kui 80%, uraan-233, uraan-235, uraani-233 või uraani-235 suhtes 
rikastatud uraan, looduslikku isotoopide segu sisaldav uraan, mis ei esine maagi või maagi 
jäägina, toorium, üht või mitut ülalnimetatud tuumamaterjali sisaldav mis tahes materjal. 
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§ 696. Tuumaohutus 

Tuumaohutus on kiirgusohutuse tagamise osa, mille eesmärgiks on õigete käitamistingimuste 
saavutamine, avariide ärahoidmine ja nende tagajärgede leevendamine, ning mille tulemuseks 
on töötajate ja muu elanikkonna kaitse tuumakäitiste ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest. 

§ 697. Tuumakäitis, tuumakütusetsükkel ja kasutatud tuumakütus 

(1) Tuumakäitis on rikastuskäitis, tuumakütuse valmistamise tehas, tuumaelektrijaam, 

ümbertöötlemiskäitis, uurimisreaktor, rajatis kasutatud kütuse ladustamiseks ning rajatis 

radioaktiivsete jäätmete hoidmiseks, mis asub samas kohas ning on otseselt seotud eelnevalt 

loetletud tuumakäitistega. 

(2) Tuumakütusetsükkel on kõik tuumaenergia tootmisega seotud toimingud, sealhulgas 

tuumamaterjale sisaldava maagi kaevandamine ja töötlemine, isotooprikastamine, 

tuumakütuse valmistamine, kasutamine ja ladustamine, kasutatud tuumakütuse 
ümbertöötamine ning tekkinud jäätmete käitlemine ja vahe- või lõppladustamine. 

(3) Kasutatud tuumakütus on reaktori südamikus kiiritatud ja sealt alaliselt eemaldatud 

tuumakütus, mida võib käsitleda kasutatava ressursina, kui seda on kavas ümber töödelda, 
või radioaktiivse jäätmena, kui see suunatakse lõppladustamisele. 

§ 698. Elanik 

Elanik on isik, välja arvatud kutsekiiritust või meditsiinikiiritust saav isik. 

 
2. jaotis 

Põhikohustused 

§ 699. Kiirgustegevuse õigustamise põhikohustus 

(1) Kavandatavat kiirgustegevust tuleb kiirgustegevuse kavandajal ja kiirgusallika valdajal 

õigustada, tõendades, et see on kiirgustegevuse põhjustatava võimaliku tervisekahjustuse 

suhtes majanduslike, sotsiaalsete või muude hüvede poolest parim. 

(2) Kui saadakse uusi ja olulisi tõendeid olemasoleva kiirgustegevusliigi tõhususe või 

tagajärgede kohta, tuleb kiirgustegevuse õigustus üle vaadata. 

§ 700. Kiirituse optimeerimise põhikohustus 

Kiirgusallika valdaja hoiab iga kiirituse nii väikestena/madalana kui majandus- ja 
sotsiaaltegureid mõistlikult arvesse võttes on võimalik kasutades parimat võimalikku tehnikat 
ja arvestades konkreetse tegevuse asjaolusid. 

§ 701. Dooside piiramise kohustus 

Kiirituse tulemusena saadavate dooside summa ei tohi ületada käesoleva seaduse alusel 
kehtestatud piirmäärasid. Seda nõuet ei kohaldata meditsiinikiirituse suhtes. 

§ 702. Neeldumisdoos ja ekvivalentdoos 
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(1) Neeldumisdoos on neeldunud ioniseeriva kiirguse energia aine massiühiku kohta, 

kusjuures käesolevas peatükis tähistab neeldumisdoos koe või elundi keskmist doosi. 

(2) Ekvivalentdoos on inimkeha elundi või koe neeldumisdoosi ja toimiva kiirguse 

kiirgusfaktori korrutis. 

(3) Kiirgusfaktor on kiirguseliikide erinevat tervisekahjustusvõimet arvestav dimensioonitu 

tegur, millega korrutatakse neeldumisdoos. 

§ 703. Efektiivdoos ja efektiivdoosi piirmäärad 

(1) Efektiivdoos on inimkeha elundite ja kudede erinevat kiirgustundlikkust iseloomustavate 
koefaktoritega korrutatud ekvivalentdooside summa. 

(2) Koefaktor on kudede ja elundite erinevat kiiritustundlikkust arvestav dimensioonitu 

tegur, millega korrutatakse koe või elundi ekvivalentdoos. 

(3) Efektiivdoosi piirmäärad on kiirgustöötajatele ja elanikele kiirgusluba omavatest 
kiirgustegevustest põhjustatavate kiiritusdooside maksimumväärtused, mida kohaldatakse 
aasta kestel väliskiiritusest ja radionukliidide sissevõtust saadud dooside summa suhtes. 

Aasta kestel radionukliidide sissevõtust tekitatav doos integreeritakse üle 50 aasta (lastel 
kuni 70 aastat). 

(4) Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi 

piirmäärad kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

§ 704. Kiirgusallika valdaja kohustused kiirgusohutuse tagamisel  

(1) Kiirgusallika valdaja: 
1) tagab käesoleva seaduse paragrahvides § 699 ja § 700 toodud põhimõtete ning kohustuste 
täitmise; 
2) tagab kiirgusohutuse ja tema valduses oleva kiirgusallika füüsilise kaitse, sealhulgas 
kontrollima vähemalt üks kord aastas, kas kiirgusallikas või seda sisaldav seade asub kasutus- 
või hoidmiskohas ning on väliselt heas seisundis; 
3) koostab kiirgustööde teostamiseks ja kiirgustöötajate instrueerimiseks vajalikud eeskirjad; 
täiustab tehnoloogiat, seadmeid ja töövõtteid; 
4) tagab radioaktiivsete jäätmete käitlemise viisil, mille prognoositav kahjulik mõju 
tulevastele põlvedele ei oleks suurem kui käesoleva peatükiga või selle alusel antud 
õigusaktidega lubatud; 
5) katab kõik radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud kulutused; 
6) tagab, et tekkivate radioaktiivsete jäätmete ja heitmete aktiivsus ja kogused oleksid 
võimalikult väikesed. 

(2) Kiirgusallikate kategooriad sõltuvalt kiirgusallikaga seotud turvalisuse riskidest ja 

kiirgusallika füüsilise kaitse nõuded sõltuvalt kiirgusallika kategooriast kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 

§ 705. Tuumamaterjali omava isiku kohustused 
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(1) Tuumamaterjali omav isik on kohustatud pidama kasutatava tuumamaterjali arvestust 

alates selle soetamisest kuni jäätmena ladustamiseni, kahjutustamiseni või omaniku 

vahetuseni ja määrama tuumamaterjali arvestuse pidamise eest vastutava isiku. 

(2) Tuumamaterjali omav isik teavitab Keskkonnaametit igast tuumamaterjali koguse 

muudatusest viivitamatult. 

(3) Tuumamaterjali arvestuse ja teavitamise vormid kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 

§ 706. Radioaktiivsete ainete lisamise ja selliste kaupade veo keeld 

Radioaktiivsete ainete tahtlik lisamine toiduainetele, mänguasjadele, ehetele ja 
kosmeetikakaupadele nende valmistamisel ning selliste radioaktiivseid aineid sisaldavate 
kaupade sisse- või väljavedu on keelatud. 

§ 707. Kiirgusohutuse juhend- ja teabematerjal 

Keskkonnaamet edendab kiirgusteadlikkust, heade praktikavõtete kasutamist ja 
põhikohustuste järgimist ning annab välja asjakohast juhend- ja teabematerjali. Juhend-ja 
teabematerjal avaldatakse Keskkonnaameti veebilehel. 
 

2. jagu 
Kiirgusohutuse kavandamine 

 

§ 708. Kiirgusohutuse riiklik arengukava 

(1) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgi, paragrahvides 
3-7 sätestatud põhimõtete ja kiirgusohutuse põhimõtete elluviimise riiklik kavandamine 

toimub kiirgusohutuse riikliku arengukava (edaspidi arengukava) kaudu. 

(2) Arengukavas analüüsitakse kiirgusohutuse olukorda riigis, määratletakse meetmed 
kiirgusohutuse tõhustamiseks ning antakse hinnang, kuidas aitab arengukava ellu viia 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärki ja põhimõtteid. 

(3) Arengukava koostatakse kümneks aastaks. 

(4) Arengukava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 

X peatüki X jao sätteid (VIIDE ÜLDOSALE), kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 

§ 709. Arengukava sisu 

(1) Arengukava sisaldab: 
1) ülevaadet kiirgusohutuse olukorrast riigis; 
2) kavandatavaid eesmärke kiirgusohutuse korraldamisel ja tõhustamisel; 
3) meetmeid ja rahalisi vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks; 
4) arengukava rakendamise mõju; 
5) arengukava elluviimise ülevaadete kokkuvõtet. 
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(2)  Arengukavas käsitletavad valdkonnad on eelkõige kiirguskaitse tagamine, radioaktiivsete 

jäätmete käitlemine, kiirgushädaolukordadeks valmisolek, loodus- ja meditsiinikiiritusega 

seotud probleemid ning kiirgusteadlikkuse tõstmine. 

§ 710. Tegevuskavad arengukavas kavandatavate eesmärkide saavutamiseks 

(1) Arengukava elluviimiseks või kiirgusohutuse korraldamise ja tõhustamise eesmärkide 

täpsustamiseks koostab Keskkonnaministeerium käesoleva seaduse § 709 lõikes 2 nimetatud 
valdkondade kohta tegevuskavad. 

(2) Tegevuskava arengukavas kavandatavate eesmärkide saavutamiseks kinnitab Vabariigi 
Valitsus korraldusega. 

(3) Tegevuskava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 

5. peatüki 1. jao sätteid, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 
 

3. jagu 
Nõuded kiirgustegevusele 

 
1. jaotis 

Üldsätted 

§ 711. Kiirgusloa omaja  

Kiirgusloa omaja on isik, kellele on väljastatud või kelle tegevuseks on vastavalt käesolevale 
seadusele nõutav kiirgusluba. 

§ 712. Kiirgusloa omaja üldkohustused 

(1) Kiirgusloa omaja on kohustatud: 
1) tagama kiirgusallika ohutuse kiirgusallika õige paigaldamise, selle ruumilise asetuse, ruumi 
ja kiirgusallika märgistuse ning kaitsevahendite kasutamise kaudu; 
2) pidama iga tema vastutusel oleva kiirgusallika ja radioaktiivse jäätme, selle asukoha ja 
üleandmise kohta arvestust, tegema üks kord aastas kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete 
inventuuri; 
3) tagama kasutatavate mõõteriistade regulaarse kontrollimise ja kalibreerimise ning 
vastutama nende kasutuskõlblikkuse ja asjatundliku kasutamise eest; 
4) tõendama pädeva asutuse nõudmisel radioaktiivse aine või radioaktiivset ainet sisaldava 
kiirgusseadme omamise seaduslikkust; 
5) tegema enne kiirgusallika üleandmist kindlaks, kas vastuvõtjal on vastav kiirgusluba; 
muutma kiirgusallika pärast kasutamise lõpetamist ohutuks vastavalt kiirgusloa taotluses 
esitatud ohutustamise kavale; 
6) leevendama avariikiirituse olukorra tagajärgi; 
7) viivitamatult teavitama Keskkonnaametit ja Häirekeskust kiirgusallika kadumisest, 
vargusest või loata kasutamisest ning kiirgustegevuse käigus toimunud juhtumist või avariist, 
mille tulemusena on töötaja või elanik saanud tahtmatult kiiritada; 
8) kontrollima kiirgusallika terviklikkust pärast iga sündmust, mil kiirgusallikas võib olla 
saanud kahjustada, ning teavitama vajaduse korral Keskkonnaametit sellest sündmusest ja 
rakendatud abinõudest. 

(2) Suure ohuga kiirgustegevuse korral on kiirgusloa omaja kohustatud: 
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1) koostama avariikiirituse olukorra lahendamise plaani ning testima seda vastavalt 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja sagedusele; 
2) kindlustama, et rajatiste projekt ja uute kiirgusallikate kasutusele võtmine oleks 
tunnustatud kvalifitseeritud kiirguseksperdi poolt. 

(3) Kiirgusallika asukohaks olevatele ruumidele, samuti ruumide ja kiirgusallika 
märgistamisele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 713. Kiirgustegevuse ohu astmed 

(1) Sõltuvalt kiirgusallika või kiirgustegevusega seotud ohu suurusest eristatakse: 
1) väikese ohuga kiirgustegevust, mille käigus kiirgustöötaja saab või võib saada 
efektiivdoosi kuni üks millisiivertit aastas; 
2) mõõduka ohuga kiirgustegevust, mille käigus kiirgustöötaja saab või võib saada 
efektiivdoosi üks kuni kuus millisiivertit aastas; 
3) suure ohuga kiirgustegevust, mille käigus kiirgustöötaja saab või võib saada suurema 
efektiivdoosi kui kuus millisiivertit aastas. 

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on kiirgustegevus suure ohuga, kui 
kiirgustegevusluba taotletakse: 
1) kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuseks; 
2) tuumakäitise käitamiseks ja 
3) radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks. 

§ 714. Kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem 

(1) Kiirgusloa omaja on kohustatud välja töötama ja rakendama kiirgusohutuse ning sellega 
seotud muude tegevuste kvaliteedisüsteemi, mis kindlustab käesolevas seaduses ja selle 
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete ning kiirgusloaga seatud tingimuste 

täitmise. 

(2) Kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem peab sisaldama: 
1) kavandatud ja süstemaatilist tegevust, mille eesmärk on kiirgusohutuse tagamine; 
2) tööülesannete analüüsi ja kiirgusallika kasutamiseks vajalike oskuste nõudeid, mis 
hõlmavad eelkõige kiirgustegevuste kirjeldust, juhendmaterjale kiirgustegevuste täitmiseks, 
personali koolituse korda; 
3) ressursside hankimise ja kasutamise tingimusi ning protseduuride kirjeldusi kiirgusohutuse 
tagamiseks kiirgustegevuste teostamise ajal; 
4) kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemi toimivuse kontrollimise ja pideva parendamise korda. 

(3) Tuumakäitise kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem sisaldab täiendavalt: 
1) süstemaatilist tegevuste kirjeldust, mille eesmärgiks on tuumaohutuse tagamine; 
2) erinevate tööülesannete analüüsi ja tuumakäitise opereerimiseks vajalikele pädevustele 
esitatavaid nõudeid; 
3) tuumaohutusnõuete järgmise kontrollsüsteemi kirjeldust; 
4) töötajate koolituste ja instrueerimise kavasid; 
5) seadmete ja materjalide hankimise, kasutamise ning kasutusest väljaviimise protseduure. 

§ 715. Kiirgusallika paigaldamine, remont ja hooldus 
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(1) Elektrikiirgusseadet või väljaarvamistasemetest suurema aktiivsuse või eriaktiivsusega 

radioaktiivseid aineid sisaldavat seadet võib paigaldada, remontida ja hooldada ainult isik, 

kellel on vastav kiirgusluba. 

(2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kiirgusallika remondi- ja hooldustöödele, mis ei ole 

seotud kiirgusallika kiirgusttekitavate osadega. 

§ 716. Kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete inventuur i aruanne 

(1) Kiirgusloa omaja on kohustatud esitama Keskkonnaametile aruande käesoleva seaduse § 

712 lõike 1 punktis 2 sätestatud inventuuri kohta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.  

(2) Andmete loetelu, mida peab lõikes 1 nimetatud inventuuri aruanne sisaldama, kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. Kiirgusloaga võib aruandes esitatavate andmete mahtu 

piirata. 

§ 717. Kiirgusloa omaja kohustused kõrgaktiivse kiirgusallika korral 

Kiirgusloa omaja on kohustatud kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse korral: 
1) tagama, et kiirgusallikaga on kaasas kirjalik teave, mis tõendab, et kiirgusallikas on 
identifitseeritud kordumatu numbriga. Teave hõlmab ülesvõtteid kiirgusallikast, kiirgusallika 
konteinerist, veopakendist ning vajaduse korral vahenditest ja seadmetest; 
2) tagama, et kiirgusallika terviklikkuse kontrollimiseks ja hooldamiseks on loa andja 
määratud sagedusega tehtud nõuetekohased testid; 
3) tagastama iga kasutusest kõrvaldatud kiirgusallika viivitamatult pärast selle kasutamise 
lõppu tootjale, andma üle teisele kiirgusluba omavale isikule või radioaktiivsete jäätmete 
käitlejale; 
4) ostma kiirgusallika tootjalt, kes on nõus lisama müügilepingusse tingimuse kiirgusallika 
tootjale tagastamise kohta hiljemalt 15 aastat pärast kiirgusallika sissevedu, kui kiirgusallika 
aktiivsus kümme aastat pärast selle riiki sissevedu on suurem kui 10 MBq. 

§ 718. Kiirgusloa omaja kohustused seoses radioaktiivsete jäätmetega 

Kiirgusloa omaja on kohustatud: 
1) tagama radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks kasutatava koha ohutuse kogu selle 
kasutamise jooksul; 
2) korraldama radioaktiivsete jäätmete töötlemist, seal hulgas kui see on vajalik 
radioaktiivsete jäätmete omaduste muutmiseks enne juhtimist keskkonda, konditsioneerimist 
ning vahe- või lõppladustamist; 
3) arvestama tegevuste planeerimisel ning läbi viimisel ka muude ohtudega ning 
radioaktiivsete jäätmete tekkimise erinevate etappide ja nende käitlemise vastastikust mõju; 
andma radioaktiivsete jäätmed hiljemalt viie aasta jooksul pärast nende tekkimist 
radioaktiivsete jäätmete käitlejale. 

§ 719. Kiirgusloa omaja kohustused tuumakäitise käitamisel 

Kiirgusloa omaja on kohustatud tuumakäitise käitamisel 
1) tagama tuumaohutuse meetmete rakendamise ja järgmise; 
2) kohustatud tutvustama tuumakäitises rakendatavat tuumaohutuse kultuuri ja kiirgusohutuse 
kvaliteedisüsteemi tuumakäitise töötajatele ja alltöövõtjatele lähtudes nende tööülesannetest ja 
teadmisvajadustest; 



 221

3) peab korraldama tuumaohutuse olukorra hindamist tuumakäitises mitte harvemini kui on 
sätestatud loa tingimustes. 

§ 720. Radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu 

(1) Radioaktiivset ainet ja radioaktiivset ainet sisaldavat seadet, mille aktiivsus või 

eriaktiivsus on suurem kui väljaarvamistase, veetakse maanteel, raudteel, õhu- ja veeteel 

ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega sätestatud korras. 

(2) Radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu Euroopa Liidu siseselt 

toimub vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta 
ühest liikmesriigist teise. 
 

2. jaotis 
Meditsiinikiiritus 

§ 721. Meditsiinikiirituse protseduuride nõuded 

(1) Meditsiinikiirituse protseduur on iga toiming, mis on seotud meditsiinikiiritusega. 

(2) Meditsiinikiirituse protseduuri tegev kiirgustöötaja on kohustatud: 
1) teostama meditsiinikiirituse protseduure põhjendatult ja optimeeritult; 
2) teavitama patsienti ioniseeriva kiirgusega kaasnevatest ohtudest; 
3) selgitama tema käsutuses oleva teabe põhjal välja andmed patsiendile varem teostatud 
meditsiinikiirituse protseduuride kohta. 

(3) Meditsiinikiirituse protseduuri tegev tervishoiuteenuse osutaja tagab kiirgusallika 
ohutuse ja kaitsesüsteemide korrasoleku. 

(4) Meditsiinikiirgusseadmete kvaliteedi-kontrolli mõõtmisteks tuleb kasutada akrediteeritud 

laborit. 

§ 722. Meditsiinikiirituse protseduuride kliiniline audit 

(1) Kiirgusloa omaja, kes viib läbi meditsiinikiirituse protseduuri, peab teostama kliinilise 

auditi. 

(2) Meditsiinikiirituse protseduuride kliiniline audit (edaspidi kliiniline audit) on 

meditsiinikiirituse protseduuride kavakindel uurimine või läbivaatamine ja võrdlemine 
kokkulepitud standarditega, eesmärgiga parandada meditsiinikiirituse kasutamise 

põhjendatust ja optimeeritust, protseduuride kvaliteeti ja tulemuslikkust. 

(3) Kliinilises auditis peab osalema vähemalt üks arst, kelle meditsiinikiirituse protseduuride 

tegemise kogemus on vähemalt 5 aastat ning vähemalt üks meditsiinifüüsika ekspert. 

(4) Kliinilise auditi läbiviimisel tuleb tagada audiitori sõltumatus. 

(5) Kliinilise auditi käigus hinnatakse komplekselt meditsiinikiiritusega seotud kliinilist 

tegevust. 
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(6) Kliiniline audit, mille viivad läbi sama asutusega seotud audiitorid, peab toimuma kord 

aastas. Asutusevälised audiitorid tuleb kaasata kliinilise auditi läbiviimisesse kord 5 aasta 

jooksul. 

§ 723.  Diagnostiline referentsväärtus 

(1) Meditsiinikiirituse protseduuride optimeerimisel kasutatakse diagnostilisi 

referentsväärtusi. Nende süstemaatilisel ületamisel tuleb rakendada meetmeid 
patsiendikiirituse vähendamiseks. 

(2) Diagnostiline referentsväärtus on diagnostilise meditsiinikiirituse protseduuriga kaasneva 
doosi või radiofarmatseutilise ravimi aktiivsuse võrdlustase standardsuurusega patsiendi 

jaoks, mida kasutatakse patsiendidoosi optimeerimise eesmärgil. 

(3) Diagnostilised referentsväärtused kehtestatakse sotsiaalministri määrusega, võttes 

aluseks suhteliselt kõrge kollektiivdoosiga meditsiinikiirituse protseduuride dooside jaotuse 
haiglate kaupa. Määrusega sätestatakse ka regulaarne sagedus referentsväärtuste 

ülevaatamiseks, tagamaks tehnoloogiate uuenemisega kaasnevate muutuste arvesse võtmist 
ning töövõtete optimeerimist. 

3. jaotis 
Kiirgusohutus töökohal 

§ 724. Kiirgustöötaja 

Kiirgustöötaja on kiirgusloa omajaga töö- või teenistussuhtes olev isik, sealhulgas ka 
üliõpilane, praktikant või välistöötaja, kes saab tööl käesoleva seadusega reguleeritud 
kiirgustegevuse käigus kiiritust ja kelle saadud kiirgusdoos võib ületada käesoleva seaduse 
alusel kehtestatud elanikukiirituse piirmäärasid. 

§ 725. Kiirgustöötajate kategooriad 

Kiirgustöötajate kategooriad on: 
1) A-kategooria kiirgustöötajad, kes võivad saada suurema efektiivdoosi kui kuus 
millisiivertit või suurema kui kolm kümnendikku käesoleva seaduse alusel kehtestatud 
silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärast; 
2) B-kategooria kiirgustöötajad, keda ei klassifitseerita A-kategooria kiirgustöötajateks. 

§ 726. Kiirgusohutuse spetsialist 

(1) Kiirgusloa omaja võib nimetada ametisse kiirgusohutuse spetsialisti, kes korraldab 

kiirgusohutusnõuete täitmist.  

(2) Kiirgusohutuse spetsialisti nimetamise korral peab kiirgusloa omaja teatama sellest 

Keskkonnaametit.  

(3) Kui kiirgusloa omajal on rohkem kui kümme kiirgustöötajat, on kiirgusohutuse spetsialisti 

nimetamine kohustuslik. 

(4) Kiirgusohutuse spetsialisti nimetamine ei vabasta kiirgusloa omajat vastutusest 

kiirgusohutuse tagamise eest. 

§ 727. Vanusepiirang kiirgustööle lubamisel 
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Alla 18 aasta vanuseid isikuid ei tohi määrata ühelegi kiirgustööle. 

§ 728. Kiirgusohutusalane koolitus ja instrueerimine 

(1) Kiirgusloa omaja on kohustatud tagama kiirgustöötajale töö iseloomu ja töökoha 

tingimusi arvestava kiirgusohutusalase koolitamise ning instrueerimise. 

(2) Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 

(3) Tuumakäitise kiirgustöötajatele rakenduvad täiendavad koolitusnõuded, mis 

kehtestatakse keskkonnaministri määrusega. 

§ 729. Kiirgustöötaja tervisekontroll 

(1) Kiirgusloa omaja on kohustatud tagama A-kategooria kiirgustöötaja tervisekontrolli 

vähemalt üks kord aastas. 

(2) Kui tuvastatakse kehtestatud piirmääradest suurema kiirituse saamine, suunab kiirgusloa 
omaja kiirgustöötaja viivitamatult tervisekontrolli. 

(3) Kiirgustöötaja tervisekontroll viiakse läbi töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 
sätestatud korras. 

§ 730. Isikudooside seire 

(1) Kiirgusloa omaja korraldab kiirgustöötajate isikudooside seiret ning seire andmete 
esitamise doosiregistrisse. 

(2) A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal toimub vähemalt üks kord kuus. 
Kui A-kategooria kiirgustöötaja võib saada olulist kiiritust radionukliidide sissevõtu kaudu, 

peab isikudooside seire võimaldama seda vajadusel hinnata. 

(3) B-kategooria kiirgustöötajate seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on 

klassifitseeritud B-kategooriasse õigesti. 

(4) Isikudooside seiret teostavad selleks akrediteeritud laboratooriumid. 

§ 731. Välistöötaja kiirgusohutuse tagamine ja tema isikudooside seire 

(1) Kiirgusloa omaja tagab välistöötajale kiirgustöötajaga võrdse kiirgusohutuse ning tema 

töö iseloomu ja töökoha tingimusi arvestava väljaõppe ja kiirgusohutusalase instrueerimise. 

(2) Välistöötaja kiirgusseireandmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja 
doosikaardi vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 732. Välistöötaja 

Välistöötaja on A-kategooria kiirgustöötaja, kaasa arvatud praktikant ja üliõpilane, kes 
ajutiselt või alaliselt töötab teises ettevõttes kontrollialal, sealhulgas remondib või hooldab 
kiirgusallika kiirgusttekitavaid osi. 
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§ 733. Seire kontrolli- ja jälgimisalal 

(1) Kiirgusloa omaja tagab kontrolli- ja jälgimisala seire. 

(2) Sõltuvalt vajadusest sisaldab kontrolli- ja jälgimisalal teostatav seire: 
1) doosikiiruse seiret; 
2) radioaktiivsete saasteainete sisalduse seiret õhus või pindadel koos radioaktiivse saaste 
omaduste ning füüsikalise ja keemilise oleku määramisega. 

(3) Kiirgusloa omaja registreerib seire tulemused ja säilitab need kogu kiirgustegevuse 

jooksul. 

§ 734. Kontrolli- ja jälgimisala 

(1) Kiirgusallika asukohaks oleva ruumi, ehitise, kiirgusallika liigi ning kiirgusohu suuruse järgi 

jaotatakse töökohad: 
1) kontrollialaks; 
2) jälgimisalaks. 

(2) Kontrolliala on ala, kus kaitseks ioniseeriva kiirguse eest või radioaktiivse saastumise 
leviku tõkestamiseks kehtivad erireeglid ja millele juurdepääsu kontrollitakse. 

(3) Jälgimisala on ala, kus rakendatakse ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise eesmärgil 
asjakohast seiret. 

(4) Kontrolli- ja jälgimisala moodustamise alused ning kontrolli- ja jälgimisalal kehtivad 
kohustused kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

§ 735. Lisameetmed kiirgusohutuse tagamiseks 

Kui kiirgustegevusest põhjustatud kiiritus võib ületada käesoleva peatüki alusel kehtestatud 
elaniku efektiivdoosi või kutsekiirituse ekvivalentdoosi piirmäära ühte kümnendikku aastas, 
konsulteerib kiirgusloa omaja vähemalt kord kolme aasta jooksul kvalifitseeritud 
kiirguseksperdiga kiirgusohutuse tagamiseks võimalike lisameetmete rakendamise 
vajalikkuse osas. 

§ 736. Keskkonnaameti ettepanek kiirgusohutuse parandamiseks 

Keskkonnaamet võib teha ettepanekuid kiirgusloa omajale kiirgusohutuse parandamiseks.  
 

4. jaotis 
Radioaktiivsed jäätmed ja heited 

 

§ 737. Radioaktiivsed jäätmed 

(1) Radioaktiivsed jäätmed on radionukliide sisaldavad või nendega saastunud ained, 

materjalid või esemed, mille aktiivsus või eriaktiivsus on suurem kehtestatud 
vabastamistasemetest ning mida tulevikus ei kavatseta kasutada. 

(2) Vabastamistase on koguaktiivsuse või eriaktiivsuse väärtus, millega võrdse või millest 
väiksema väärtuse korral võib iga kiirgustegevusluba nõudva kiirgustegevuse käigus tekkivad 
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radioaktiivsed ained või radioaktiivseid aineid sisaldavad materjalid vabastada 

keskkonnaministri kehtestatud korra alusel käesoleva seaduse nõuete kohaldamisest; 

(3) Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsiooni ning radioaktiivsete jäätmete registreerimise, 

käitlemise ja üleandmise täpsustatud nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 738. Radioaktiivsed heited 

(1) Radioaktiivsed heited on radioaktiivsed ained, mis vabanevad kiirgustegevuse käigus ja 

mis juhitakse hajutamise eesmärgil keskkonda. 

(2) Täpsustatud nõuded kiirgustegevuse käigus tekkivatele heidetele sätestatakse 
kiirgusloas. 

§ 739. Radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja dekomisjoneerimine 

(1) Radioaktiivsete jäätmete käitlemine on kõik tegevusliigid, sealhulgas 

dekomisjoneerimine, mis on seotud radioaktiivsete jäätmete eeltöötlemise, töötlemise, 

konditsioneerimise, veo, hoidmise ja ajutise või lõppladustamisega 

(2) Dekomisjoneerimine on kõik toimingud ja meetmed, mida rakendatakse üksikisiku suhtes 
kiirgusohtu kujutava rajatise tegevuse osaliseks või täielikuks lõpetamiseks, mis hõlmab ka 
rajatise desaktiveerimist ja osalist või täielikku demonteerimist. 

§ 740. Radioaktiivsete jäätmete ladustuskoht 

(1) Radioaktiivsete jäätmete ladustuskoht on radioaktiivsete jäätmete vahe- või 
lõppladustamiseks ettenähtud rajatis. 

(2) Lõppladustamine on radioaktiivsete jäätmete paigutamine selleks tehniliselt varustatud 

rajatisse, et tagada nende isoleerimine, keskkonnakaitse ja seire radioaktiivsete jäätmete 
väljavõtmise kavatsuseta. 

(3) Vaheladustamine on radioaktiivsete jäätmete paigutamine selleks tehniliselt varustatud 

rajatisse, et tagada nende isoleerimine, keskkonnakaitse ja seire kavatsusega radioaktiivsed 

jäätmed rajatisest edaspidi välja võtta kas vabastamiseks, töötlemiseks ja 

konditsioneerimiseks või lõppladustamiseks. 

(4) Radioaktiivsete jäätmete vahe- ja lõppladustamist korraldab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 

§ 741. Kiirgusohutuse nõuetest vabastamine 

(1) Keskkonnaamet võib otsustada, et kiirgustegevuse käigus tekkinud radioaktiivse aine ja 
selle valdaja suhtes käesoleva peatüki nõudeid ei kohaldata, kui  aine on nii väikese 

aktiivsuse või eriaktiivsusega, et selle töötlemine ja ladustamine radioaktiivse jäätmena ei 

ole kiirgusohutuse seisukohalt vajalik ja võib eeldada, et selle aine edasine käitlemine toimub 

kooskõlas muude õigusaktidega. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse võib Keskkonnaamet teha radioaktiivse 

aine valdaja põhjendatud taotluse alusel. 

(3) Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud 

esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise 

nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 742. Vabastatud jäätmete käitlus 

Vabastatud jäätmete käitlemisele rakendatakse vastavalt vajadusele käesoleva seaduse muude 
peatükkidega sätestatud nõudeid. 

§ 743. Radioaktiivsete jäätmete üleandmine 

(1) Kui radioaktiivseid jäätmeid ei saa juhtida hajutamise eesmärgil keskkonda või vabastada 

neid käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktide nõuete kohaldamisest viie aasta 

jooksul pärast nende tekkimist, tagab radioaktiivsete jäätmete tekitaja radioaktiivsete 

jäätmete käitlemise selleks pädeva isiku poolt. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata looduslike radionukliide 

sisaldavatele radioaktiivsetele jäätmetele. 

(3) Vastavusnäitajad on radioaktiivsete jäätmete käitleja poolt välja töötatud ning 

Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud näitajad või tunnused, mis iseloomustavad 
radioaktiivsete jäätmete pakendi sobivust käitlemiseks ja vahe- või lõppladustamiseks. 

(4) Radioaktiivsete jäätmete ladustuskohas asuvate jäätmepakendite vastavusnäitajate 
esmane kontroll toimub hiljemalt kolme aasta jooksul alates jäätmepakendi valmistamisest 

või vastuvõtmisest ning edasine kontroll vähemalt üks kord kümne aasta jooksul. 

§ 744. Radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete 
võtmine riigi valdusse 

(1) Kui radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete omanik on 

teadmata või nende eest vastutavat isikut ei õnnestu tuvastada või kui nende omamine on 

ebaseaduslik või nendega seoses võib tekkida avariikiirituse olukord, võtab riik radioaktiivse 

aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsed jäätmed oma valdusse. 

(2) Riigi valdusse võetav radioaktiivne aine, seda sisaldav kiirgusallikas ja radioaktiivsed 
jäätmed antakse käitlemiseks üle sekkumises osalevale radioaktiivsete jäätmete käitlejale. 

(3) Kui radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete omanik on 

teadmata või nende eest vastutavat isikut ei õnnestu tuvastada, katab riik nende enda 

valdusse võtmise ja käitlemisega seotud kulud. 

(4) Kui radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika või radioaktiivsete jäätmete omamine 

on ebaseaduslik või nendega seoses võib tekkida avariikiirituse olukord, tasub nende omanik 
riigi valdusse võtmise ja käitlemisega seotud kulud. 
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(5) Radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete riigi valdusse 

võtmise ja käitlemisega seotud kulude hüvitamise täpsustatud korra kehtestab Vabariigi 

Valitsus määrusega. 

§ 745. Radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha sulgemine 

(1) Kiirgusloa omaja kogub ja analüüsib andmeid radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha 

kasutamise kohta ja edastab need säilitamiseks Keskkonnaametile pärast ladustuskoha 
sulgemist. 

(2) Tingimused ladustuskoha sulgemiseks sätestatakse paragrahvist § 718 lähtudes 
kiirgusloas. 

§ 746. Radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha ohutus pärast selle sulgemist 

Pärast radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha sulgemist Keskkonnaamet: 
1) säilitab dokumendid radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha asukoha, selle projekteerimise ja 
radioaktiivsete jäätmete inventuuri kohta tähtajatult; 
2) korraldab vajadusel kiirgusseiret ja ligipääsu piirangu kontrollimist; 
3) korraldab sekkumist, kui seireandmete põhjal või kontrollimisel tuvastatakse 
radioaktiivsete ainete sattumine keskkonda. 

§ 747. Radioaktiivsete jäätmete tagastamine 

Kui radioaktiivsete jäätmete vedu ei ole võimalik lõpule viia või kui veo tingimused ei vasta 
loa taotluses või veoloas toodud tingimustele, kohaldab Keskkonnaamet asendustäitmist 
radioaktiivsete jäätmete tagastamise näol radioaktiivsete jäätmete algsele omanikule vastavalt 
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korrale. 
 

4. jagu 
Kiirgustegevusega seotud load 

 
1. jaotis 

Kiirgusluba 
 

§ 748. Keskkonnaluba kiirgustegevuseks 

(1) Keskkonnaluba kiirgustegevuseks (edaspidi kiirgusluba) on vaja: 
1) tuumakütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja 
dekomisjoneerimiseks; 
2) radioaktiivse aine ja seda sisaldavate toodete tootmiseks, kasutamiseks, hoidmiseks ning 
sisse- ja väljaveoks; 
3) elektrikiirgusseadmete kasutamiseks ja hoidmiseks;  
4) radioaktiivse jäätmete käitlemiseks ning veoks; 
5) suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks, mille korral looduslikest radionukliididest 
põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline. 

(2) Kiirgusluba ei ole vaja tegevuseks, milles 
1) kasutatavate radionukliidide aktiivsus või eriaktiivsus on väiksem kui väljaarvamistase;  
2) kasutatakse visuaalkujundite kuvamiseks mõeldud katoodkiirte toru või muud kuni 30-
kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötavat elektrikiirgusseadet, kui seadme kasutamisel 
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tootja antud juhendile vastavates kasutustingimustes ei ületa doosikiirus 0,1 meetri kaugusel 
seadme mis tahes ligipääsetavast pinnast ühte mikrosiivertit tunnis või 
3) kasutatakse kinnist kiirgusallikat sisaldavat seadet, mille töötamise ajal ei ületa 
doosikiirgus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel ühte mikrosiivertit tunnis ning seade omab 
kehtivat tüübikinnitust ja seadme ohutustamise kava on kooskõlastatud Keskkonnaametiga. 

(3) Kiirgusluba ei ole vaja taotleda: 
1) kasutatud kinnise kiirgusallika tagastamiseks selle tootjale; 
2) radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme Euroopa Liidu siseseks veoks. 

(4) Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed 

kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

§ 749. Kiirgusloa andja 

Kiirgusloa annab Keskkonnaamet (edasidi loa andja). 

§ 750. Kiirgusloa taotlus 

(1) Kiirgusloa taotluses märgitakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 

sätestatule: 
1) kiirgusallikat ja kasutatavat tehnoloogiat ning seadmeid iseloomustavad andmed; 
2) andmed kiirgustegevuse käigus tekkivate radioaktiivsete jäätmete või heitmete, nende 
käitlemise ja jäätmepakendite vastavusnäitajate ning radioaktiivsete jäätmete hoiuruumi 
kohta; 
3) kiirgusallika ohutustamise kava pärast kiirgusallika kasutamise lõpetamist; 
radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, vahe- ja lõppladustamiseks loa taotlemisel andmed 
käitlemise või ladustuskoha lõpliku sulgemise viiside kohta; 
4) kiirgusohutushinnang, mis annab ülevaate inimese kaitse ja kiirgusallika ohutusega seotud 
kiirgustegevuse aspektidest, kaasa arvatud kasutatavatest kaitse- ja ohutusmeetmetest ning 
potentsiaalsed hinnatavad doosid normaalsetes töötingimustes ning avarii- ja püsikiirituse 
olukorras kiirgustöötajatele ja elanikkonnale, millele on lisatud meetmed kiirgusohutuse 
tagamiseks; 
5) hädaolukorras tegutsemise plaan suure ohuga kiirgustegevuse korral; 
6) andmed radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ning radioaktiivsete jäätmete 
ohutustamiseks vajaliku rahalise tagatise kohta; 
7) kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemi kirjeldus; 
8) andmed kiirgustöötajate ja nende erialase väljaõppe kohta; 
9) kiirgustööeeskiri, mis peab sõltuvalt kiirgustöö eripärast sisaldama kiirgusallika 
kasutamise, kasutamise lõpetamisega ning nendega seotud tegevuste protseduure; 
10) kiirgusseire kava ja andmed kiirgusseireks kasutatavate seadmete kohta. 

(2) Kui kiirgusluba taotletakse radioaktiivse aine Eesti Vabariiki sisseveoks riigist, mis ei ole 

Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, 
esitab loa taotleja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 punktides 1, 2, 5 ja 6 

ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed. 

(3) Kiirgusloa taotlusele lisatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 2 
nimetatud dokumendid ja andmed. 

§ 751. Kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus kiirgusloa taotluse kohta 
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(1) Kui kiirgusluba taotletakse väikese või mõõduka ohuga kiirgustegevuseks, ei pea loa 

andja taotlust kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks esitama.  

(2) Loa andja võib kaalukatel põhjustel esitada kiirgusloa taotluse kohaliku omavalitsuse 

üksusele temalt arvamuse saamiseks ka lõikes 1 nimetatud juhtudel. 

§ 752. Avatud menetluse kohaldamine kiirgusloa taotluse läbivaatamisel 

(1) Kui kiirgusluba taotletakse madala või mõõduka ohuga kiirgustegevuseks, ei kohaldata 

kiirgusloa taotluse läbivaatamisele avatud menetlust.  

(2) Loa andja võib kaalukatel põhjustel algatada kiirgusloa taotluse läbivaatamiseks avatud 
menetluse ka lõikes 1 nimetatud juhtudel. 

§ 753. Kiirgusloa andmise otsustamise tähtaeg 

Kui kiirgusloa või selle muutmise taotlus vaadatakse läbi avatud menetluses ja luba 
taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib loa andja keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse § 49 lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva. 

§ 754. Kiirgusloa andmisest keeldumine 

Loa andja keeldub kiirgusloa andmisest lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 52 
sätestatud juhtudele, kui: 
1) tegevusega, milleks kiirgusluba taotletakse, kaasneb või võib kaasneda oht riigisisesele või 
rahvusvahelisele julgeolekule; 
2) kiirgusloa taotlejal puuduvad nõutava erialase ettevalmistusega kiirgustöötajad; 
3) kiirgustegevuseks taotletav koht ja muud tingimused ei võimalda kiirgusohutusnõuete 
täitmist. 

§ 755. Kiirgusloa sisu 

(1) Kiirgusloas sätestatakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 sätestatule: 
1) kiirgusloa number ja väljaandmise kuupäev; 
2) kiirgustegevuse nimetus; 
3) kiirgusallikate andmed ja kirjeldus; 
4) radioaktiivsete jäätmete käitlemise viisid, piirkogused ja käitlus- ja ladustuskohad; 
5) radioaktiivsete heitmete piirkogused ja keskkonda juhtimise moodused; 
6) kiirgustegevusest ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded; 
7) kiirgustegevuse ohu aste; 
8) rahalise tagatise suurus. 

(2) Kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuseks antav kiirgusluba sisaldab lisaks 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmist teavet: 
1) personali kiirguskaitsealane pädevus, sealhulgas personali teavitamine ja koolitamine; 
2) kiirgusallikale, kiirgusallika konteinerile ja lisaseadmetele ning nende hooldusele 
esitatavaid nõudeid; 
3) kasutusest kõrvaldatud kiirgusallika nõuetekohane haldamine selle üleandmiseni tootjale, 
teisele kiirgusluba omavale isikule või radioaktiivsete jäätmete käitlejale. 

§ 756. Kiirgusloa kehtivus 
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(1) Kiirgusloa kehtivuse tähtaeg määratakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 

53 lõikele 2. 

(2) Mõõduka ja suure ohuga kiirgustegevuse korral antakse kiirgusluba tähtajaga kuni viis 

aastat. 

(3) Loa andja võib kaalukatel põhjustel anda kiirgusloa tähtajaga kuni viieks aastaks ka lõikes 

2 nimetamata juhtudel. 

§ 757. Kiirgusloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

(1) Kiirgusluba muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks keskkonnaseadustiku üldosa seaduses 
sätestatud korras.  

(2) Kiirgusluba tunnistatakse kehtetuks kui: 
1) loa omaja ei taga rahalise tagatise olemasolu või hilineb maksetega fondi; 
2) loa omaja ei ole korduvalt suutnud tagada kiirgusohutuse põhiprintsiipide, kohustuste ning 
loas sätestatud tingimuste täitmist, millega on kaasnenud tõsise kiirgusohu tekkimine; 
3) loa omaja, selle esindajad või töötajad on sihipäraselt ja pahatahtlikult korduvalt takistanud 
Keskkonnainspektsiooni ja selle esindajaid loa omaja tegevuse kontrollimisel. 

§ 758. Kiirgustegevuse muutusest teatamise kohustus 

Kiirgusloa omaja teatab eelnevalt loa andjale, kui ta kavatseb: 
1) kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika; 
2) lõpetada kiirgusloas märgitud kiirgusallika kasutamise; 
3) anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada radioaktiivse jäätmena; 
4) muuta kiirgusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
viise, piirkoguseid või ladustuskohta; 
5) muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume; 
6) võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti; 
7) muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust. 

§ 759. Kiirgusluba tuumakäitise käitamiseks 

Kiirgusloa taotluse menetlus tuumakäitise käitamiseks sätestatakse tuumaseadusega.  
 

2. jaotis 
Kiirgusluba radioaktiivsete jäätmete veoks 

 
 

§ 760. Radioaktiivsete jäätmete vedu 

Radioaktiivsete jäätmete veoks kiirgusloa (edaspidi veoluba) taotlemisele kohaldatakse 
käesoleva jao 1. jaotises sätestatud käesoleva jaotise erisustega. 

§ 761. Veoloa taotlemine 

(1) Veoloa taotlus esitatakse iga veo kohta eraldi. 

(2) Veoloa taotluse võib esitada rohkem kui ühe veo kohta tingimusel, et: 
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1) radioaktiivsed jäätmed, mille vedamiseks taotlus esitatakse, on sarnaste füüsikalis-
keemiliste ja radioaktiivsete omadustega; 
2) vedu toimub ühelt ja samalt radioaktiivsete jäätmete omajalt samale vastuvõtjale ning veo 
dokumendid on kinnitanud ja väljastanud samad pädevad asutused; 
3) vedu toimub samade piiripunktide ja samade läbiveoriikide kaudu. 

§ 762. Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbivedu  

(1) Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumendid on: 
1) veoloa taotlus; 
2) pädevate asutuste kinnitus; 
3) veoluba; 
4) pakendite loetelu; 
5) radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise teade. 

(2) Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra 

erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3) Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide vorm sisaldub Euroopa 
Komisjoni 2008. aasta 5. märtsi otsuses 2008/312/Euratom, millega kehtestatakse nõukogu 

direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm (ELT L 107, 17.04.2008, lk 32–59). 

§ 763. Veoloa la läbiveo kinnituse andmine 

(1) Keskkonnaamet saadab taotluse kinnituse saamiseks sihtriigi ja kõikide läbiveoriikide 

pädevatele asutustele. 

(2) Keskkonnaamet väljastab veoloa alles pärast kõikide vajalike kinnituste saamist. 

§ 764. Veoloa ja läbiveo kinnituse kehtivus 

(1) Ühekordne veoluba ja läbiveo kinnitus antakse tähtajaliselt ühele veole.  

(2) Mitmekordne veoluba ja läbiveo kinnitus kehtib kuni kolm aastat. 

§ 765. Veoloa ja läbiveo kinnituse andmisest keeldumine 

(1) Keskkonnaamet keeldub lisaks käesoleva seaduse § 754 sätestatule veoloa andmisest ega 

anna kinnitust radioaktiivsete jäätmete läbiveoks, kui: 
1) radioaktiivsete jäätmete sihtriik asub lõuna pool 600 lõunalaiust; 
2) sihtriik ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, kuid ta on sõlminud Euroopa Liiduga 
radioaktiivsete jäätmete sisse- või läbivedu keelustava lepingu; 
3) on alust arvata, et sihtriigis puudub võimalus radioaktiivseid jäätmeid ohutult käidelda; 
4) radioaktiivsed jäätmed kavatsetakse Eestisse sisse vedada vahe- või lõppladustamiseks. 

(2) Keskkonnaamet arvestab veoloa ja läbiveo kinnituse andmise otsustamisel Euroopa 

Komisjoni soovitusega 2008/956/Euratom, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 

tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume. 

§ 766. Kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu. 
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Käesolevas  jaotises sätestatut kohaldatakse ka kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja 
läbiveole. 
 
 

3. jaotis. 
Kvalifitseeritud kiirguseksperdi ja meditsiinifüüsi ka eksperdi kutsetunnistus 

 

§ 767. Kvalifitseeritud kiirgusekspert 

(1) Kvalifitseeritud kiirgusekspert (edaspidi: kiirgusekspert) on isik, kes võib konsulteerida 

oma pädevuse ulatuses nii kiirgusallikate omajaid kui ka muid huvitatud osapooli. 

Kiirgusekspert võib anda konsultatsioone muuhulgas järgmistes valdkondades: 
1) kiirgustegevuseks mõeldud rajatiste projekteerimisel kiirgusohutusnõuetega arvestamine;  
2) kiirgustegevuskohas töökohtade liigitamine (kontroll- ja jälgimisalad);  
3) kiirgustegevuskoha seireprogrammid;  
4) kiirgusseireks kasutatud mõõtevahendid;  
5) kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem;  
6) radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine; 
7) riskianalüüs ja kiirgushädaolukorra lahendamise plaan;  
8) kiirgustöötajate koolitamine. 

(2) Kiirguseksperdina tohib tegutseda kiirguseksperdi kutsetunnistust (edaspidi 

kutsetunnistus) omav füüsiline isik. 

§ 768. Meditsiinifüüsika ekspert 

(1) Meditsiinifüüsika ekspert on isik, kes võib konsulteerida oma pädevuse ulatuses 

meditsiinikiirituse kasutajaid kui ka muid huvitatud osapooli. Meditsiinifüüsika ekspert võib 
anda konsultatsioone muuhulgas järgmistes valdkondades: 
1) patsiendidosimeetria;  
2) meditsiinikiirituse optimeerimine;  
3) meditsiiniteenuse kvaliteedi tagamine. 

(2) Meditsiinifüüsika ekspert osaleb: 
1) meditsiinikiirituse protseduuri optimeerimise juhendi koostamisel, lähtudes kiirgusohutuse 
põhiprintsiipidest; 
2) meditsiinikiiritusseadme hankimise kavandamisel; 
3) meditsiinikiiritusseadmete kvaliteedikontrolli, paigalduse, hoolduse ja remondi 
korraldamisel; 
kiirguskaitsevahendite kvaliteedikontrollil ja hankimisel. 

(3) Meditsiinifüüsika eksperdina tohib tegutseda vastavat meditsiinifüüsika eksperdi 

kutsetunnistust (edaspidi kutsetunnistus) omav füüsiline isik. 

§ 769. Kutsetunnistuse taotlemine 

(1) Kutsetunnistust võib taotleda füüsiline isik, kes: 
1) on omandanud kõrghariduse kõrgkoolis või ülikoolis, millel on Haridus- ja 
Teadusministeeriumi antud koolitusluba või mille antud haridust tõendav dokument on Eesti 
Vabariigis tunnustatud; 



 233

2) on vähemalt viieaastase töökogemusega kiirgusohutuse alal; 
3) tunneb kiirgusohutuse teostamise korda ning Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisi 
kiirgusalaseid õigusakte. 

(2) Kutsetunnistuse taotlemisel tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra 

järgi. 

(3) Kvalifitseeritud kiirguseksperdi ja meditsiinifüüsika eksperdi kutsetunnistuse, nende 
taotluse vormid ning kutsetunnistuse andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks 

tunnistamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 770. Kutsetunnistuse andja 

Kiirguseksperdi ja meditsiinifüüsika eksperdi kutsetunnistust annab Keskkonnaamet. 

§ 771. Kutsetunnistuse kehtivus 

Kutsetunnistus antakse viieks aastaks. 

§ 772. Kutsetunnistuse andmisest keeldumine 

Keskkonnaamet keeldub kutsetunnistuse andmisest, kui taotleja: 
1) ei oma nõutud kvalifikatsiooni; 
2) on kolme aasta jooksul enne taotluse esitamist oma varasema kutsetegevusega rikkunud 
oluliselt õigusaktidega kehtestatud nõudeid; 
3) kutsetunnistuse omaja kutsetunnistus on kolme aasta jooksul enne kutsetunnistuse taotluse 
esitamist kehtetuks tunnistatud. 

§ 773. Kutsetunnistuse kehtivuse peatamine ja kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine 

Keskkonnaamet peatab kutsetunnistuse kehtivuse või tunnistab kutsetunnistuse kehtetuks, 
sellest kutsetunnistuse omajat eelnevalt kirjalikult teavitades, kui: 
kutsetunnistuse taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid; 
kutsetunnistuse saanud isik ei täida dooside hindamise ja kiirgusohutuse nõudeid. 

 
5. jagu 

Looduskiiritus 

§ 774. Looduskiiritus 

Looduskiiritus on looduslikest kiirgusallikatest, maise või kosmilise päritoluga ioniseeriva 
kiirguse looduslikest allikatest saadud kiiritus. 

§ 775. Toimingud, mille korral looduslikud kiirgusallikad võivad põhjustada töötajate ja 
elanike kiirituse olulist suurenemist 

(1) Toimingud, mille korral looduslikud kiirgusallikad võivad põhjustada töötajate ja elanike 

kiirituse olulist suurenemist, on muuhulgas: 
1) tööd mineraalveeallikatel, koobastes, kaevandustes ja allmaarajatistes; 
2) tööd ainetega, mis sisaldavad lisandina looduslikke radioaktiivseid aineid; 
3) lennumeeskonna töö kõrglendudel. 

(2) Juhul, kui Keskkonnaametil on põhjendatud kahtlus, et töötajad võivad saada tööl 

suuremat looduskiiritust, kui on käesoleva peatüki alusel kehtestatud elanikukiirituse 
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efektiivdoosi piirmäär aastas, on Keskkonnaametil õigus nõuda tööandjalt tegevuse ja 

töökohal esineva looduskiirituse kohta asjakohaste andmete esitamist. 

(3) Juhul, kui Keskkonnaamet kogutud andmete ja asjakohaste meetodite abil tuvastab, et 

töötajad võivad saada tööl suuremat looduskiiritust, kui on käesoleva peatüki alusel 

kehtestatud elanikukiirituse efektiivdoosi piirmäär aastas, on Keskkonnaametil õigus panna 

tööandjale ettekirjutusega kohustus rakendada meetmeid looduskiiritusega kokkupuute 
vähendamiseks, kiirgusseireks või kaitseks looduskiirituse eest. 

(4) Juhul, kui Keskkonnaameti hinnangul ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud 

korras ettekirjutusega kohustuste kehtestamine inimeste tervise püsivaks kaitseks küllaldane 

või piisavalt tõhus, on vastavaks tegevuseks nõutav kiirgusluba. 

§ 776. Meetmed lennumeeskonna kaitseks 

Lennumeeskonna kaitsmiseks, kes võib kosmilise kiirguse tõttu saada aastas suuremat 
kiiritust, kui on selle seaduse alusel kehtestatud elanikukiirituse efektiivdoosi piirmäär, peab 
tööandja: 
1) korraldama kiiritusest põhjustatud dooside mõõtmist; 
2) arvestama mõõdetud dooside suurust töögraafikute koostamisel; 
3) teavitama töötajaid nende tööga seotud tervisriskist; 
4) rakendama erimeetmeid naistöötajate tervise kaitseks raseduse ja lapse imetamise ajal. 

§ 777. Radoonisisaldus pinnases ja siseruumi õhus 

(1) Kui hoonealuse pinnase radoonisisaldus ületab tegutsemistaseme, tuleb rakendada 
meetmeid radooni sattumise vähendamiseks pinnasest hoonesse siseruumi õhku. 

(2) Hoonealuse pinnase radoonisisalduse tegutsemistaseme kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega. 

(3) Haldusmenetluseks teostatava radoonisisalduse mõõtmiseks pinnases ja siseruumi õhus 
tuleb kasutada vastavateks mõõtmisteks akrediteeritud laboratooriumeid. 

(4) Vabariigi Valitsus kehtestab pinnase ja siseruumi radoonisisalduse piirmäärad. 
 

6. jagu 
Rahalised tagatised 

§ 778. Kohustus omada vahendeid radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks 

(1) Kiirgusloa omaja peab tagama endal piisavate rahaliste vahendite olemasolu 

radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise 
kulude katmiseks. 

§ 779. Rahaline tagatis 

(1) Kiirgusloa andja võib nõuda kiirgusloa omajalt rahalist tagatist radioaktiivse aine, seda 

sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks (edaspidi tagatis). 
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(2) Tagatise vajaduse üle otsustab kiirgusloa andja 20 päeva jooksul kiirgusloa või selle 

muutmise taotluse registreerimisest. Otsuse tegemisel võetakse arvesse radioaktiivse aine, 

seda sisaldava kiirgusallika või radioaktiivsete jäätmete ohutustamise tagamise olulisust 

kiirgusohutuse seisukohalt ja ohutustamise kulude eeldatavat suurust.  

(3) Tagatis peab olema mõeldud ainult radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja 

radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks ning vajadusel viivitamatult realiseeritav. 

§ 780. Tagatis krediidi- või finantseerimisasutuse garantiina 

(1) Tagatisteks võib kasutada krediidi- või finantseerimisasutuse garantiid (edaspidi garantii). 

(2) Garantii suuruse määrab kiirgusloa andja, arvestades radioaktiivse aine, seda sisaldava 

kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise eeldatavat maksumust. Garantii 

suuruse määramisel arvestab kiirgusloa andja kiigusloa taotleja poolt esitatud radioaktiivse 

aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise maksumuse 
hinnangut ja muid asjakohaseid andmeid vastavate ohutustamise kulude suuruse kohta. 

(3) Garantii olemasolu tõendatakse kiirgusloa andja poolt aktsepteeritud Eesti või 

rahvusvahelise krediidi- või finantseerimisasutuse garantiiga.  

(4) Garantii peab kehtima radioaktiivse aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete 

jäätmete ohutustamise lõpuni.  

§ 781. Tagatis fondi väljamaksetega 

(1) Kiirgusloa andja võib pidada piisavaks tagatiseks võimalust saada radioaktiivse aine, seda 

sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise kulude katmiseks 
väljamakseid riigi või muu isiku poolt asutatud sihtasutuse või muust fondist (edaspidi fond), 

kui on piisavalt tagatud kiirgusloa omaja poolt kasutatud radioaktiivse aine, seda sisaldava 
kiirgusallika ja tekitatud radioaktiivsete jäätmete ohutustamise kulude katmine, arvestades 
fondi tegevust reguleerivaid õigusakte ja fondi tingimusi ning fondi rahalist olukorda ja 
kiirgusloa omaja on võtnud kohustuse teha fondi sissemakseid, mis arvestab radioaktiivse 
aine, seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise eeldatavat 
maksumust ning kiirgusallika kasutusaega. 

§ 782. Tagatise suurendamine 

Kui kiirgusloa andja tuvastab, et olemasoleva tagatise suurus ei kata enam radioaktiivse aine, 
seda sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamise kulusid, siis on tal õigus 
nõuda tagatise suurendamist. 

 
7. jagu 

Seire ja registrid 

§ 783. Keskkonna kiirgusseire 

Keskkonna kiirgusseire läbiviimisele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa X peatüki 
sätteid (VIIDE ÜLDOSALE), kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. 

§ 784. Elanike ja elanikkonna vaatlusrühma efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine 
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(1) Elanike ja elanikkonna vaatlusrühmade dooside hindamise tagab Keskkonnaamet. 

(2) Kiirgusloa omajal, kellel on luba suure ohuga radioaktiivset aine või seda sisaldava 

kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse läbiviimiseks, tagab kiirgustegevusest põhjustatud 

dooside hindamise elanikkonna vaatlusrühmadele. 

(3) Elanikkonna vaatlusrühm on isikute rühm, kelle kiiritus mingist kiirgustegevusest on 

küllalt ühtlane ja kes esindab sellest kiirgustegevusest enimkiiritatud elanikkonna osa. 

(4) Elaniku efektiivdooside seire ja hindamise korra, radionukliidide sissevõtust põhjustatud 

dooside doosikoefitsientide, kiirgus- ja koefaktori väärtused ning nende mõõtmise korra 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(5) Sissevõtt on radionukliidide sisenemine kehasse hingamisteede, seedekulgla või naha 
kaudu. 

§ 785. Kiirgustöötaja efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine 

(1) Kiirgustöötaja dooside hindamise tagab kiirgusloa omaja. 

(2) Kiirgustöötaja efektiivdooside seire ja hindamise korra, radionukliidide sissevõtust 
põhjustatud dooside doosikoefitsientide, kiirgus- ja koefaktori väärtused ning nende 
mõõtmise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 786. Doosiregister 

(1) Kiirgustöötaja saadud kutsekiirituse isikudooside seire andmeid hoitakse riiklikus 

kiirgustöötajate doosiregistris. 

(2) Andmeid tuleb riiklikus kiirgustöötajate doosiregistris säilitada kogu kiirgustöötaja 
kiirgustööl töötamise aja jooksul. Pärast seda säilitatakse andmeid kuni isik saab või oleks 

saanud 75-aastaseks, kuid mitte vähem kui 30 aastat tema kiirgustöölt lahkumisest arvates. 

(3) Kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele võimaldatakse juurdepääs järgmistel 

isikutel: 
1) kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas; 
2) kiirgustöötajale töötervishoiualast teenust osutavale spetsialistile; 
3) kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas; 
4) kiirgusohutuse kontrolli teostajale; 
5) isikule, kes teeb kiirituse ja selle mõju teadusuuringuid võimaldatakse isikudooside seire 
tulemustele juurdepääsu osas, mis ei käsitle kiirgustöötaja isikut puudutavaid andmeid. 

§ 787. Kiirgusallikate ja tuumamaterjali register 

(1) Kiirgusallikate ja tuumamaterjali andmed hoitakse riiklikus kiirgusallikate ja 
tuumamaterjali registris. 

(2) Kiirgusallikate ja tuumamaterjali register hõlmab endas eelkõige andmeid kasutusel 
olevatest kiirgusallikatest, kasutuselt kõrvaldatud kiirgusallikatest, radioaktiivsetest 
jäätmetest ja tuumamaterjalist. 
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(3) Keskkonnaamet kannab andmed olemasolevate kiirgusallikate ja tuumamaterjali kohta 

kiirgusallikate ja kiirgustegevuslubade registrisse. Registrikanne tehakse kas kiirgusallika 

hoidmiseks, kiirgusallika kasutamiseks, radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks või kiirgusallika 

sissevedamiseks antud kiirgusloas sisalduvate või siis tuumamaterjali omava isiku poolt 

esitatavate andmete alusel. 

(4) Inimese ja keskkonna kaitsmise ning kiirgusallika ja tuumamaterjali ohutuse ja füüsilise 
kaitse eesmärgil on kiirgusallikate ja tuumamaterjali registris olev teave mõeldud 
asutusesiseseks kasutamiseks. 
 

8. jagu 
Kaitsemeetmete rakendamise põhimõtted ja sekkumine 

 

§ 788. Sekkumine 

(1) Sekkumine on inimtegevus, mis väldib või vähendab inimeste kiiritust allikast, mis ei ole 

kiirgustegevuse osa või mis on kontrolli alt väljas ning mis on suunatud kiirgusallikatele või 
siis radioaktiivse aine leviku võimalustele inimesteni. 

§ 789. Kiirgushädaolukord 

Kiirgushädaolukord on avariikiirituse olukord, millega kaasneb või võib kaasneda kehtestatud 
sekkumistasemete ületamine. 

§ 790. Avarii- ja püsikiirituse olukord 

(1) Avariikiirituse olukord on tuuma- või kiirgusavarii või kuriteo või muu ootamatu 

sündmuse tagajärjel kujunenud kiiritusolukord, mille kontrolli all hoidmine nõuab inimese 
elu ja tervise, vara või keskkonna kaitsmiseks edasilükkamatute kaitsemeetmete 

rakendamist. 

(2) Püsikiirituse olukord on suurem looduslik kiiritus või minevikus toimunud kiirgustegevuse 

või avariikiirituse olukorras tekkinud kiiritus või muu mittetavapärane kiiritusolukord, mis ei 

nõua või enam ei nõua edasilükkamatute kaitsemeetmete rakendamist. 

§ 791. Kaitsemeetmete rakendamise printsiibid 

(1) Kaitsemeetmete viis, ulatus ja kestus tuleb planeerida selliselt, et inimese 

tervisekahjustuse vähenemisest tekkiv kasu oleks sekkumisest põhjustatud kahjuga 

võrreldes maksimaalne. 

(2) Kaitsemeetmeid rakendatakse, kui kahjustuse vähenemine on piisav kaitsemeetmete 

rakendamisel tekkiva kahju ja kulutuste õigustamiseks. 

§ 792. Sekkumise ettevalmistamine 

Kiirgushädaolukorra lahendamise plaan koostatakse vastavalt hädaolukorra seadusele. 

§ 793. Sekkumis- ja tegutsemistase 
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(1) Tegutsemistase on doosikiiruse või eriaktiivsuse väärtus, mille ületamisel rakendatakse 

kaitsemeetmeid; 

(2) Sekkumistase on välditava ekvivalent- või efektiivdoosi väärtus, mille ületamisel tuleb 

kaaluda meetmete rakendamist elanike kaitsmiseks, kusjuures välditav doos on seotud ainult 

selle kiiritusraja ja kiirgusallikaga, mille suhtes kaitsemeetmeid rakendatakse. 

(3) Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäära, mis on aluseks 
kiirgushädaolukorra lahendamise plaani koostamisel ja inimeste kaitsmise meetmete 

rakendamisel, kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 794. Sekkumistegevus avarii- ja püsikiirituse olukorras 

(1) Sekkumisel avarii- ja püsikiirituse olukorras tagatakse vajadusel muuhulgas järgmiste 

kaitsemeetmete rakendamine: 
1) suurenenud kiiritusega ala väljaselgitamine ja sellel alal kiirgusseire korraldamine; 
2) suurenenud kiiritusega ala ja sellele juurdepääsu piiramine; 
3) suurenenud kiiritusega ala puhastamine. 

(2) Sekkumises osaleva radioaktiivsete jäätmete käitleja nimetab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister käskkirjaga. 

(3) Sekkumises osalevate asutuste, radioaktiivsete jäätmete käitleja ja kiirgusloa omaja 
täpsustatud kohustused ja ülesanded kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. 

§ 795. Sekkumises osalenute ja avariikiiritust saanute tervisekontroll 

(1) Hädaolukorra lahendamist juhtiv isik hädaolukorra seaduse tähenduses tagab sekkumises 

osalenud vabatahtlikele ja avariikiirituse mõjupiirkonnas olnutele tervisekontrolli. 

(2) Keskkonnaamet tagab vajadusel avarii- või hädaolukorrakiirituse isikuseire dooside 

hindamise ja hindamise tulemuste esitamise tervisekontrolli teostavale arstile. 

(3) Tervisekontrolli kulud kaetakse Vabariigi Valitsuse reservfondist ning hiljem nõutakse 

sisse avariikiirituse olukorra põhjustajalt. 

§ 796. Kiirgusohu varase hoiatamise süsteem 

Kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi toimimise tagab Keskkonnaamet. 
 

9. jagu 
Järelevalve ja kiirgusohutust tagavad tasulised teenused 

 

§ 797. Rahvusvahelistest lepetest tulenevad kohustused 

Külalisinspektoritel, kes kontrollivad nende rahvusvaheliste lepete ja konventsioonide 
tingimuste täitmist, millega Eesti Vabariik on ühinenud, on juurdepääs lepete või 
konventsioonide reguleerimisalasse kuuluvatele kõikidele objektidele ja asjakohastele 
andmetele ning õigus võtta proove. 

§ 798. Kiirgusohutust tagavad tasulised teenused 
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(1) Keskkonnaamet võib osutada oma põhitegevusega seotud kiirgusohutust tagavaid tasulisi 

teenuseid. 

(2) Keskkonnaameti põhitegevusega seotud kiirgusohutust tagavate tasuliste teenuste 

loetelu ja tasu määrad kehtestab keskkonnaminister määrusega, lähtudes käesoleva seaduse 

lisas sätestatud tasu ülem- ja alammääradest. 

§ 799. Riikliku järelevalve teostamine 

(1) Käesoleva peatüki alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 

korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega. 

(2) Kiirgusohutuse järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon. 

§ 800. Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed 

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 

(2) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
valdusesse siseneda ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise 
kõrvaldamiseks. 

§ 801. Vahetu sunni kasutamine 

Korrakaitseseaduse §-des 29, 49, 50 ja 52 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 

§ 802. Ohu ennetamise meetmed 

Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 
sätestatut. 

§ 803. Proovide võtmine 

Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove. 

§ 804. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
 

10. jagu 
Väärteokoosseisud 

§ 805. Tegutsemine kiirgusloata või loa nõudeid rikkudes 

(1) Tegutsemise eest kiirgusloata, kui luba oli nõutav, või loa nõudeid rikkudes – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 

§ 806. Kiirgusloa omaja poolt kohustuste rikkumine 

(1) Käesolevas peatükis või selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud kiirgusloa omaja 
kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 

§ 807. Radioaktiivse aine lisamine toodetele ning selliste toodete sisse- ja väljavedu 

(1) Radioaktiivsete ainete lisamise eest toiduainetele, mänguasjadele, ehetele ja 

kosmeetikakaupadele nende valmistamisel ning selliste kaupade sisse- või väljaveo eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 

§ 808. Radioaktiivset ainet sisaldavate kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete vedu 
üle riigipiiri vastava loata 

(1) Radioaktiivset ainet sisaldavate kiirgusallikate või radioaktiivsete jäätmete veo eest üle 

riigipiiri vastava loata – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
20 000 eurot. 

§ 809. Radioaktiivset ainet sisaldava kiirgusallika ja radioaktiivsete jäätmete 
üleandmine kiirgustegevusloata isikule 

(1) Radioaktiivset ainet sisaldava kiirgusallika või radioaktiivsete jäätmete üleandmise eest 

kiirgustegevusloata isikule – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
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5. peatükk 

SAASTUSE KOMPLEKSNE VÄLTIMINE JA KONTROLL 
 

1. jagu 
Üldsätted 

  

§ 810. Reguleerimisala 

Käesolev peatükk sätestab  
1) tööstusest tuleneva saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise alused; 
2) riikliku järelevalve korralduse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle; 
3) vastutuse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle 

§ 811. Aine 

Aine käesoleva peatüki tähenduses on keemiline element või selle ühend, välja arvatud 
radioaktiivne aine, geneetiliselt muundatud mikroorganism ja geneetiliselt muundatud 
organism. 

§ 812. Käitis 

Käitis käesoleva peatüki tähenduses on paikne tehniline üksus, milles toimub tegevus 
keskkonnakompleksluba vajavas tegevusvaldkonnas ning samas tegevuskohas sellise 
tegevusega otseselt liituv ja sellega tehnilist seost omav tegevus, millega kaasneb saastamine 
või saastus. 

§ 813. Parim võimalik tehnika 

(1) Parim võimalik tehnika on tegevusala ja selles rakendatavate töömeetodite kõige tõhusam 
ja arenenum tase. Seda võib põhimõtteliselt pidada sobivaks heite piirväärtuse ja teiste 
keskkonnakompleksloa tingimuste määramise aluseks, et vältida või, kui see pole võimalik, 
vähendada heidet ja keskkonnahäiringut. 

(2) Parima võimaliku tehnika mõistes tähendab:  
1) tehnika  - käitises kasutatavat tehnoloogia ja käitise kavandamise, ehitamise, hooldamise, 
käitamise, tegevuse lõpetamise ning käitise sulgemise viis;   
2) võimalik tehnika  – käitajale mõistlikul viisil kättesaadav nüüdisaegne tehnika, mille 
kasutamine tegevusvaldkonnas on kulusid ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja 
tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise;  
3) parim  - tõhusaim kogu keskkonna kaitsmiseks. 
 

2. jagu 
Keskkonnakompleksluba 

 

§ 814. Keskkonnakompleksloa kohustuslikkus 

(1) Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) on vaja tegutsemiseks järgmistes 

tegevusvaldkondades:  

1) elektri, soojuse, kütuse ja koksi tootmine; 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2) vedel- ja gaasilise kütuse rafineerimine ning tahke kütuse utmine;  
3) metalli tootmine ja töötlemine; , 
4) mineraalsete materjalide töötlemine;  
5) keemiatööstus;  
6) jäätmekäitlus;  
7) tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine;  
8) toiduainetööstus; 
9) sea-, veise- ja linnukasvatus 
10) pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;  
11) vineeri ja puitkiudplaatide tootmine;  
12) grafiidi (tempersöe) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel;  
loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või taaskasutamine. 

(2) Alltegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

tegevusvaldkondade raames kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

(3) Tegevusele, mis jääb käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud määruse 
alltegevusvaldkondade hulgast välja või ei ületa kehtestatud künnisvõimsust, ei ole 

kompleksluba vaja. Kui vähemalt ühes kompleksluba nõudvas käitise tegevusvaldkonnas 
ületab tegevus käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud künnisvõimsuse, on 
kompleksluba vaja käitise kui terviku tegutsemiseks.  

(4) Kui käitaja tegutseb samas käitises või samas tegevuskohas mitmes käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas, tuleb kompleksloa kohustuslikkuse üle otsustades 
käitise samaliigiliste tegevuste tootmisvõimsused, -mahud või toodetavad kogused liita. 

(5) Kompleksluba ei nõuta teadustööd tegevalt või uusi tooteid või tehnoloogilisi protsesse 
väljatöötavalt või katsetavalt käitajalt, kelle tegevuse ulatus on nii väike, et see ei põhjusta 

keskkonnaohtu. 

(6) Käitaja taotluse alusel tohib kompleksluba anda ka käitisele, mille jaoks ei ole käesoleva 

seaduse järgi kompleksluba vaja. 

§ 815. Kompleksloa andja 

Kompleksloa annab Keskkonnaamet (edaspidi loa andja).  

§ 816. Kompleksloa taotlus 

(1) Kompleksloa taotluses märgitakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 
punktides 1 kuni 14 sätestatud andmed. 

(2) Kompleksloa taotlusele lisatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 3 
nimetatud dokumendid ja andmed. Samuti lisatakse taotlusele: 
1) keskkonnamõju hindamise aruanne, kui käitise keskkonnamõju on eelnevalt hinnatud; 
2) ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte korral kemikaaliseaduse § 11 lõike 4 alusel 
koostatud teabeleht, ohutusaruanne ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan; 
T3) aotluse kokkuvõte. 
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(3) Kompleksloa taotlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 4 

kuni 6 sätestatut. 

(4) Kompleksloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vormi,  täitmise juhise, 

samuti kompleksloa muutmise taotluse vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

§ 817. Puudused kompleksloa taotluses 

(1) Loa andja kontrollib kompleksloa taotluse nõuetekohasust ja teatab taotluse 

nõuetekohasusest või puudustest, määrates ühtlasi tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, 

hiljemalt 21 päeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotleja ei ole 21 kalendripäeva jooksul 
taotluse esitamisest saanud loa andjalt vastavat teadet, loetakse taotlus nõuetekohaselt 

esitatuks. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei piira loa andja õigust nõuda haldusmenetluse 

seaduse § 38 lõike 1 järgi taotlejalt nõuetekohasele taotlusele lisaks täiendavate tõendite ja 
andmete esitamist kompleksloa andmise otsustamiseks oluliste asjaolude kohta. 

§ 818. Ehitustööde alustamine käitises 

(1) Enne kompleksloa andmist võib ehitustöid kompleksluba vajava tegevuse alustamiseks, 
suuri tehnilisi ümberkorraldusi käitises või käitise laiendamist teostada üksnes loa andja 

kirjalikul nõusolekul.  

(2) Kirjaliku nõusoleku andmisel arvestab loa andja:  

1) käitaja võimalusi kasutada parimat võimalikku tehnikat;  
2) kavandatava tegevuse vastavust keskkonnakvaliteedi piirväärtustele ja keskkonnamõju 
hindamise korral selle tulemusi; 
3) ehitustööde või ümberkorraldustöödega kaasnevat keskkonnaohtu. 

(3) Loa andja teeb oma otsuse käitajale ja ehitusloa andjale teatavaks posti teel või 
elektrooniliselt 21 päeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest alates. 

(4) Kirjaliku nõusoleku väljastamine ei võta loa andjalt õigust seaduses ettenähtud juhtudel 

keelduda kompleksloa andmisest. 

§ 819. Avatud menetlus kompleksloa andmisel 

(1) Kompleksloa andmise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 

§-de 43, 44 ja §-de 46 kuni 48 sätteid, välja arvatud § 48 lõige 2. 

(2) Loa andja viib loa taotleja või huvitatud isiku taotlusel või oma initsiatiivil juhul, kui see 

on vajalik asja õigeks otsustamiseks, läbi avaliku istungi. 

§ 820. Kompleksloa taotlusest avalikuse teavitamine tegevuse ja loa andja asukohas 

(1) Hiljemalt kolme päeva jooksul nõuetekohase kompleksloa taotluse esitamisest paneb 

käitaja kavandatava käitise asukohas või toimiva käitise peasissekäigu kõrval välja teate 
kompleksloa taotluse esitamise kohta ja tagab teate olemasolu kompleksloa taotluse 

läbivaatamise ajal. 
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(2) Loa andja paneb kompleksloa taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemisest alates viie 

tööpäeva jooksul oma asukohas avalikkusele juurdepääsetavas paigas välja teate 

kompleksloa taotluse saamise kohta. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teadete vormid kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

§ 821. Piiriülese mõjuga tegevuseks kompleksloa taotlemine 

(1) Kui esitatakse kompleksloa taotlus tegevuseks, mis võib oluliselt kahjustada teise riigi 

keskkonda, peab loa andja teatama sellest Keskkonnaministeeriumi.  

(2) Juhul, kui Keskkonnaministeerium tuvastab, et kavandatav tegevus võib oluliselt 

kahjustada teise riigi keskkonda, korraldab Keskkonnaministeerium asjaomase riigi 

teavitamise, kui see on välislepingu järgi nõutav. 

(3) Kui esitatakse kompleksloa taotlus tegevuseks, mis võib oluliselt kahjustada teise 
Euroopa Liidu liikmesriigi keskkonda, või kui oluliselt mõjutatud liikmesriik taotleb, esitab 
Keskkonnaministeerium teisele liikmesriigile asjaomase teabe.  

§ 822. Kompleksloa andmise otsustamise tähtaeg 

(1) Kompleksloa andmine otsustatakse 120 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega ei kohaldata, kui taotletav tegevus ei 
ole lubatav ilma planeeringu kehtestamiseta ja planeeringut ei ole kehtestatud 30 päeva 

jooksul keskkonnaloa taotluse esitamisest. Sellisel juhul hakkab kompleksloa andmise 

otsustamise tähtaeg kulgema alates planeeringu kehtestamisest. 

(3) Kui kompleksluba taotletakse suure või tehniliselt keeruka käitise jaoks, võib loa andja 

kompleksloa andmise otsustamise tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui kuni ühe 
aastani taotluse esitamisest  arvates. Tähtaja pikendamine, selle põhjendus ja otsuse 
tegemise kavandatav tähtaeg tehakse kompleksloa taotlejale viivitamatult  teatavaks. 

§ 823. Kompleksloa andmisest keeldumine 

 
Loa andja keeldub kompleksloa andmisest keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 52 
sätestatud juhtudel. 

§ 824. Kompleksloa sisu  

(1) Kompleksloas sätestatakse lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 sätestatule: 

1) käitise nimetus;  
2) käitise põhitegevusala ja kompleksloa taotlemist vajava alltegevusvaldkonna nimetus ja 
kirjeldus, sealhulgas käitise tööaeg, aastane tootmismaht ja ülesseatud tootmisvõimsus;  
3) uue käitise ehitamise või olemasoleva käitise rekonstrueerimise kavandamise erisused, 
sealhulgas tööde kavandatav algus- ja lõpptähtaeg ning taotleja poolt läbiuuritud peamiste 
alternatiivide, kui neid on, üldine kirjeldus; 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4) käitises kasutatavate seadmete ja tehnoloogia vastavus parimale võimalikule tehnikale ning 
saasteheite vältimise või vähendamise meetmed ja tehnika;  
5) toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kemikaalide, sealhulgas puhastusainete kasutamise 
maht ja säilitamise tingimused ning säästliku kasutamise või taaskasutamise meetmed;  
6) vee kasutamise maht ja säästliku kasutamise või taaskasutamise meetmed;  
7) pinna- , põhjavee ja pinnase kaitsemeetmed;  
8) käitise heiteallikad, heite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika, heite 
piirväärtused või nendega võrdväärsed parameetrid või tehnilised meetmed ilma konkreetse 
seadme või tehnoloogia kasutamise nõuet kehtestamata;  
9) välisõhusaaste vältimise või vähendamise meetmed;  
10) reovee tekke vähendamise meetmed;  
11) jäätmete teke käitises, jäätmete liigid ja kogused ning jäätmetekke vältimiseks, 
vähendamiseks nii palju kui võimalik või jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks 
kavandatavad meetmed;  
12) kasutatava või toodetava energia ning kasutatava kütuse liik ja kogus ning nende 
ressursside kasutamise vähendamise, tõhusa kasutamise või taaskasutamise meetmed;  
13) välisõhus leviva lõhna, müra ja vibratsiooni allikad, tase ja mõju ning vältimise või 
vähendamise meetmed;  
14) käitise omaseire kirjeldus, mis sisaldab andmeid käitise juhtimissüsteemi, heite ja saastuse 
omaseire, seadmete hoolduse ja kontrolli kohta ning käitise omaseire tõhustamise meetmeid;  
15) vahejuhtumite ja õnnetuste vältimise süsteemi kirjeldus;  
16) puhastustöödel, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö 
alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad meetmed;  
17) käitise või selle osa sulgemise korral keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmed 
ja järelhoolde abinõud;  
18) kaug- ja piiriülese saastuse minimeerimise meetmed;  
19) kompleksloa nõuete ajutised erandid;  
20) loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus;  
21) kompleksloa nõuete iga-aastase ülevaatuse tulemused. 

(2) Kompleksloa tähtajale kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõiget 2. 

(3) Kompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja kompleksloa vormid kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 

§ 825. Parima võimaliku tehnika arvestamine ja selle määramise alused 

(1) Kompleksloa tingimuste, sealhulgas heite piirväärtuste, kehtestamise aluseks on parim 
võimalik tehnika. 

(2) Loa andja arvestab parima võimaliku tehnika eeliseid ja eeldatavaid kulusid sellele 

üleminekuks, saastuse vältimise põhimõtteid ja järgmisi asjaolusid:  

1) jäätmevaese tehnoloogia kasutamine;  
2) vähemohtlike ainete kasutamine;  
3) tootmises kasutatavate ja tekkivate ainete ning jäätmete kordus- ja taaskasutamine;  
4) tööstusharus tõhusaks osutunud tehnoloogia, seadmete ja töömeetodite kasutamine;  
5) tehnoloogiauuendused, teadussaavutused, käitaja teadmiste tase ja arenguvõime;  
6) heite laad, mõju ja kogus; 
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7) käitise käikuandmise aeg;  
8) parima võimaliku tehnika evitamiseks kuluv aeg;  
9) kasutatava vee ning toorme kogus ja laad ning energiakasutuse tõhusus;  
10) vajadus vältida või vähendada nii palju kui võimalik heite keskkonnamõju ja sellega 
kaasnevat keskkonnariski; 
11) vajadus vältida õnnetusi ja vähendada nendega kaasnevat keskkonnariski;  
12) asjakohane teave parima võimaliku tehnika kohta. 

(3) Kui keskkonnakvaliteedi piirväärtustega on ette nähtud rangemad nõuded kui need, mida 

on võimalik täita parimat võimalikku tehnikat kasutades, pannakse käitajale kompleksloaga 
kohustus rakendada lisaabinõusid, mis tagavad selliste piirväärtuste täitmise. 

§ 826. Heite piirväärtuse määramise alused 

(1) Käitaja peab heite piirväärtustest lähtudes täitma keskkonnanõudeid, minimeerima 

piiriülese saastuse ja kaitsma kogu keskkonda tõhusalt, kasutades parimat võimalikku 

tehnikat ning arvestades käitise tehnilisi näitajaid, käitise asukohta ja kohalikke 

keskkonnaolusid. 

(2) Kompleksloas heite piirväärtusi määrates lähtutakse õigusaktides sätestatud 

piirväärtustest. Õigusaktides sätestatud piirväärtusi käsitletakse kui miinimumnõudeid, 
millest keskkonna kaitse kõrge taseme saavutamiseks võib määrata rangemaid, parima 

võimaliku tehnika rakendamisega saavutatavaid heite piirväärtusi. 

(3) Heite piirväärtus kehtib heite käitisest väljumise kohas, kui seadusest ei tulene teisiti. 

Heite piirväärtust määrates ei arvestata heite hajutamist või lahjendamist muude ainete või 
keskkonnakomponentidega enne keskkonda väljutamist. 

(4) Kui heide juhitakse vette kaudselt, võib käitisele heite piirväärtust määrates arvestada 
reoveepuhasti mõju tingimusel, et keskkonnasaastus ei suurene ning käitaja järgib 

ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatud nõudeid. 
 

§ 827. Heite piirväärtuste määramisel arvesse võetavad ained 

(1) Heite piirväärtusi määrates peab loa andja arvestama käitise saasteallikast keskkonda 
heidetavate ainete olemust ja võimet kanda saastust ühest keskkonnaelemendist teise. 

(2) Õhuheite koostises määratakse eelkõige järgmiste ainete heite piirväärtused:  

1) vääveldioksiid ja muud väävliühendid;  
2) lämmastikoksiidid ja muud lämmastikuühendid;  
3) süsinikoksiid;  
4) lenduvad orgaanilised ühendid;  
5) metallid ja nende ühendid;  
6) tolm;  
7) asbest (lenduvad osakesed ja kiud);  
8) kloor ja selle ühendid;  
9) fluor ja selle ühendid; 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10) arseen ja selle ühendid;  
11) tsüaniidid;  
12) õhu kaudu toimivad kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavad ained või valmistised;  
13) polüklooritud dibensodioksiinid ja polüklooritud dibensofuraanid. 

(3) Veeheite koostises määratakse eelkõige järgmiste ainete heite piirväärtused: 
1) halogeenorgaanilised ühendid ja ained, mis võivad neid ühendeid moodustada 
veekeskkonnas; 
2) fosfororgaanilised ühendid; 
3) tinaorgaanilised ühendid; 
4) vee kaudu toimivad kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavad ained või valmistised;  
5) püsivad süsivesinikud ning püsivad ja bioakumuleeruvad orgaanilised mürkained;  
6) tsüaniidid;  
7) metallid ja nende ühendid;  
8) arseen ja selle ühendid;  
9) biotsiidid ja taimekaitsevahendid;  
10) heljum;  
11) eutrofeerumist soodustavad ained, sealhulgas eelkõige nitraadid ja fosfaadid;  
12) ained, mis mõjuvad halvasti hapnikubilansile ning mida on võimalik mõõta bioloogilise 
hapnikutarbe (BHT), keemilise hapnikutarbe (KHT) või teiste analoogiliste näitajate kaudu. 

§ 828. Ajutised erandid  

Kompleksloa nõuete suhtes võib teha ajutisi erandeid, kui käitaja võetavad meetmed tagavad 
nõuete täitmise kuue kuu jooksul ning kui saastus nende tulemusena väheneb. 

§ 829. Kompleksloa andmine erijuhtudel 

Kompleksloa andmisele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-des 55, 56 ja 57 
sätestatut. 

§ 830. Kompleksloa teatavakstegemine 

Kompleksloa teatavaks tegemisele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58. 
 

§ 831. Kompleksloa muutmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

(1) Kompleksloa muutmisele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-i 59 ja 60 

käesolevast peatükist tulenevate erisustega. 

(2) Kompleksloa kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse vastavalt 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-i 61 ja §-i 62.  
 

3. jagu 
Kompleksloa tingimuste uuendamine 

 

§ 832. Kompleksloa tingimuste läbivaatamine 
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(1) Loa andja vaatab kompleksloa tingimused läbi vähemalt kord aastas.  

(2) Käitaja tasub kompleksloa tingimuste iga-aastase läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivu 

seaduses sätestatud määras. 
 

§ 833. Kompleksloa tingimuste muutmise alused 

Loa andja algatab kompleksloa tingimuste uuendamise, kui: 
1) saastus on nii suur, et see põhjustab käitise tegevuskohas kahjulikke muutusi keskkonnas, 
mistõttu tuleb vähendada heite piirväärtusi või määrata lisapiirväärtused;  
2) õnnetuste vältimiseks tuleb kasutada muid meetmeid, kui on kompleksloaga määratud; 
3) tingimuste muutmine on vajalik keskkonnakvaliteedi piirväärtuste täitmiseks; 
4) parima võimaliku tehnika areng võimaldab heidete olulist vähendamist. 
 

§ 834. Käitise laadi või toimimisviisi muutus 

(1) Kui käitaja on loa andjale teatanud kavandatavatest keskkonnaohuga muudatustest 
käitise laadis või toimimisviisis, sealhulgas käitise laiendamisest, või on loa andja sellest muul 

viisil teada saanud, peab loa andja 21 päeva jooksul selgitama muudatuste olulisuse ja 
vajaduse korral algatama kompleksloa muutmise menetluse. 

(2) Loa andja loeb oluliseks käitise tegevuse muutmise või laiendamise, kui selle tõttu käitise 
tegevuse maht ületab käesoleva seaduse § 814 lõike 2 alusel kehtestatud 

alltegevusvaldkonna künnisvõimsuse. Käitise tegevuse muutmine või laiendamine on oluline 

ka siis, kui see võib põhjustada olulise kahju inimese tervisele või keskkonnale.   
 

4. jagu 
Käitise ülevaatus 

§ 835. Käitise ülevaatus 

(1) Loa andja teostab käitise korralise ülevaatuse vähemalt kord aastas.  

(2) Käitise korralise ülevaatuse võib siduda käitise kontrolliga keskkonnajärelevalve korras. 

(3) Loa andja teostab käitise erakorralise ülevaatuse vähemalt juhtudel, kui on põhjendatud 

kahtlus käesoleva seaduse § 831 nimetatud asjaolude esinemisest. 

(4) Ülevaatuse tulemuste kohta koostatakse kirjalik aruanne. 
 

5. jagu 
Käitise sulgemine ja järelhooldus 

§ 836. Käitise sulgemine ja järelhooldus 

(1) Vähemalt kuus kuud enne käitise kavandatavat sulgemist teatab käitaja loa andjale 

käitise sulgemisega seotud asjaolud.  
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(2) Kui kompleksloas ettenähtud keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmed ja 

järelhoolde abinõud ei ole keskkonnaohu vältimiseks piisavad, määrab loa andja 

kompleksloas täpsemad käitise sulgemise ja järelhoolduse tingimused, sealhulgas tähtajad.   
 

6. jagu 
Käitaja kohustused 

  

§ 837. Kohustus säilitada dokumente ja esitada informatsiooni 

(1) Käitaja peab kompleksloa kehtivuse aja jooksul ja vähemalt viis aastat pärast kompleksloa 

kehtetuks tunnistamist säilitama kõik talle kuuluvad kompleksloa taotlemisega, kompleksloa 

andmisega, kompleksloaga määratud seirega ning nõuete täitmise kontrollimisega seotud 
dokumendid ja andmed. Dokumendid peavad olema kättesaadavad loa andja ja 

Keskkonnainspektsiooni nõudmisel. 

(2) Käitaja teatab loa andjale:  

1) kompleksloaga määratud seire andmed kompleksloas ettenähtud nõuete kohaselt;  
2) viivitamatult igast õnnetusest, millega kaasneb keskkonnaoht;  
3) viivitamatult kompleksloa nõuete rikkumisest; 
4) igast muudatusest käitise laadis või toimimisviisis, sealhulgas käitise laiendamisest, mis 
võib avaldada mõju keskkonnale;  
5) kavandatavast käitaja vahetumisest. 
 
(3) Kompleksloa objektiks oleva tehnilise ümberkorralduse võib ellu viia ainult pärast seda, 
kui loa andja on käitajale kirjalikult teatanud, et selleks ei ole vaja muuta kompleksloa 
nõudeid, või kui kompleksloa nõudeid on muudetud. 
 
(4) Käitaja on kohustatud loa andja või keskkonnakaitseinspektori nõudmisel:  
1) osutama käitist kontrollivale riigi keskkonnakaitseinspektorile igakülgset abi, tagama talle 
juurdepääsu kompleksloas määratud proovivõtu- ja seirepunktidele ning võimaldama neil 
koguda informatsiooni käesolevas seaduses sätestatud kohustuste täitmise kohta;  
2) esitama loa andjale kompleksloa andmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks 
vajalikud andmed ja osutama käitist üle vaatavale loa andjale igakülgset abi kompleksloa 
nõuete täitmise selgitamisel. 

§ 838. Kohustused õnnetuste, avariide ja kompleksloa nõuete rikkumise korral  

(1) Kui käitises esineb avarii või õnnetus, millega kaasneb keskkonnaoht, on käitaja 
kohustatud rakendama viivitamatult meetmeid keskkonnaohu ning uute võimalike avariide 

või õnnetuste vältimiseks.  

(2) Kui käitis ei tööta kooskõlas kompleksloa nõuetega, on käitaja kohustatud rakendama 

viivitamatult meetmeid keskkonnaohu vältimiseks ning käitise kompleksloa nõuetele 

vastavuse tagamiseks. 
 

7. jagu 
Järelevalve 

§ 839. Riikliku järelevalve teostamine 
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(1) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 

korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega.  

(2) Käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise 

üle teostab järelevalvet Keskkonnainspektsioon. 

(3) Keskkonnainspektsioon kontrollib vähemalt üks kord aastas käitise ja selle tegevuse 

vastavust kompleksloa nõuetele ja edastab kontrollimise tulemused loa andjale ja käitajale 
kontrollimisest alates 30 kalendripäeva jooksul. 

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses 

sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 

§ 840. Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed 

Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 
kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 49, 50 ja 51 sätestatud erimeetmeid 
korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 

§ 841. Vahetu sunni kasutamine 

Korrakaitseseaduse §-des 29, 49 ja 50 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
 

§ 842. Ohu ennetamise meetmed  

Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 24 sätestatut. 
Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise tagamiseks 
on korrakaitseorganil õigus rakendada juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 
eurot. 

§ 843. Mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine 

Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta analüüside tegemiseks tasuta proove. 
 

8. jagu 
Väärteokoosseisud 

§ 844. Kompleksloa kohustuse või kompleksloa nõuete rikkumine 

(1) Tegevuse eest kompleksloata valdkonnas, kus kompleksluba on nõutav, või kompleksloa 
nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama tegevuse eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 
kuni 32 000 eurot. 

§ 845. Õnnetusest teatamata jätmine 

(1) Õnnetusest, mis põhjustab olulisi keskkonnahäiringuid või kahjustab inimese tervist, 
õigeaegselt teatamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 
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(2) Sama tegevuse eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga 

kuni 20 000 eurot. 
 

6. peatükk 

 
LOODUSKAITSE 

 
1. jagu 

Reguleerimisala, mõisted ja põhimõtted 
 

§ 846. Reguleerimisala 

 
Käesolev peatükk sätestab: 
1) looduse säilitamise ja kaitse seisukohast oluliste alade ja üksikobjektide kasutamise  
2) piirangud ja nõuded; 
3) piirangud ja nõuded loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku kaitseks; 
piirangud ja nõuded kivististe kaitseks; 
4) tingimused vara kaitseks looma eest ja looma tekitatud kahju hüvitamise korra; 
5) riikliku järelevalve korralduse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle; 
6) vastutuse käesolevas peatükis sätestatud nõuete rikkumise eest. 
 

§ 847. Kaitstavad loodusobjektid  

(1) Kaitstavad loodusobjektid on: 
1) kaitsealad; 
2) hoiualad;  
3) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid; 
4) kaitsealused liigid ja kivistised; 
5) püsielupaigad; 
6) kaitstavad looduse üksikobjektid. 

(2) Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, 

kus säilitatakse, kaitstakse, hooldatakse,  taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. 
Kaitsealad on: 
1) rahvuspargid; 
2) looduskaitsealad; 
3) maastikukaitsealad.  

(3) Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks 
hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit oluliselt 

ebasoodsalt mõjutada võivad tegevused või seatakse sellisele tegevusele tingimused olulise 
ebasoodsa mõju vältimiseks. 

(4) Kaitsealune liik on looma-, taime- või seeneliigi taksonoomiline üksus, mille isendeid, 
elupaiku, kasvukohti või leiukohti kaitstakse käesoleva seaduse alusel või mida on nimetatud 
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EL Nõukogu määruse 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega 

kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisades A–D. 

(5)  Kaitsealune kivistis on kaitsekategooriasse kantud kivistis, mille eksemplare või leiukohti 

kaitstakse käesoleva seaduse alusel.  

(6) Püsielupaik käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool kaitseala või selle 

piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav: 
1) kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; 
2) kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; 
3) lõhe või jõesilmu kudemispaik; 
4) jõevähi looduslik elupaik; 
5) mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak.  

(7) Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise, kultuuriloolise või ajaloolise 

väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, 

astang, paljand, koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse käesoleva peatüki alusel.  

(8) Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla piirkonna looduse, sh 

maastiku eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust või looduslikku mitmekesisust esindav 
väärtuslik maastik või selle üksikelement, väärtuslik looduskooslus, mis ei ole kaitse alla 
võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal, hoiualal ega püsielupaigas ja 

mille kaitse vajadus tuleneb eelkõige kohalikest või piirkondlikest huvidest, võttes arvesse 
käesoleva seaduse §-s 852 sätestatut. 
 

§ 848. Rand ja kallas  

(1) Kallas on merd, järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi eesvoolu 

ääristav ja erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd, mida kaitstakse käesoleva peatüki 

alusel.  

(2) Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve kaldaid nimetatakse 

rannaks.  

(3) Rand või kallas ei ole kaitstav loodusobjekt käesoleva peatüki tähenduses.  
 

§ 849. Isend 

Isend käesoleva peatüki tähenduses on igas arengujärgus loom, taim või seen või looma, 
taime või seene äratuntav osa.  
 

§ 850. Tehing liigi isendiga 

Tehing liigi isendiga käesoleva peatüki tähenduses on isendi ostmine, ostupakkumine, tulu 
saamise eesmärgil omandamine, müük, hoidmine müügikohas, müügikoha hoiu- ja 
laoruumides ning teistes müügikohaga seotud ruumides, müügiks vedamine, 
müügipakkumine või muul viisil tulu saamise eesmärgil kasutamine. 
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§ 851. Elupaiga ja liigi soodne seisund   

(1) Loodusliku elupaiga seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida 

elupaik oma levila piires hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ja selles 

pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt 
toimivad ka prognoosimisulatusse jäävas tulevikus ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on 

soodus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.  

(2) Liigi seisund loetakse soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas 

tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi 
looduslik levila ei kahane ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja 

tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur elupaik.  
 

§ 852. Looduskaitse põhimõtted  

 
Looduskaitses juhinduvad haldusorganid põhimõtetest, et: 
1) tuleb tagada Eestile omase loodusliku mitmekesisuse võimalikult kõikide 
avaldumisvormide ja üksuste, sealhulgas maastike, säilimine soodsas seisundis; 
2) tuleb tagada looduskeskkonna funktsioneerimisvõime ning loodusvarade taastumisvõime ja 
säästev kasutamine; 
3) tuleb tagada looduse, sealhulgas maastike, vajalikul määral hooldamine ja vajadusel 
taastamine; 
4) tuleb tagada looduse,  sealhulgas maastike, kultuuriloolise, esteetilise ja puhkeväärtuse 
säilitamine. 
 

§ 853. Looduse üldise kaitse põhimõte  

 
Loodusesse sekkumise kavandamisel või lubamisel lähtuvad haldusorganid põhimõttest, et 
eelistada tuleb lahendust, mis toob muude lahendustega võrreldes kaasa väiksema ebasoodsa 
mõju tekkimise loodusele. 
 
 

2. jagu 
Riikliku kaitse kavandamine ja korraldamine 

 
1. jaotis 

Looduskaitse arengukava 
 

§ 854. Looduskaitse arengukava 

(1) Looduskaitse arengu pikaajaliseks ja teisi valdkondi arvestavaks kavandamiseks, looduse 

ja maastike mitmekesisuse tervikliku säilitamise ning planeeritavate kaitsemeetmete 

võimalikult suure efektiivsuse tagamise vajadusest lähtudes koostatakse looduskaitse 
arengukava. 
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(2) Looduskaitse arengukava on strateegiline kava looduse kaitse ja kasutamisega seotud 

valdkondade arendamiseks, milles pannakse paika suunad ja põhimõtted erinevate 

valdkondade üksikküsimuste lõimitud lahendamiseks. 

(3) Looduskaitse arengukavas esitatakse: 
1) hetkeolukorra analüüs ning valdkonna probleemid; 
2) strateegilised eesmärgid; 
3) elluviimise perioodil taotletav mõju; 
4) meetmed eesmärkide saavutamiseks; 
5) tulemuslikkuse hindamise indikaatorid. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud asjaolud esitatakse vähemalt järgmiste 

valdkondade kohta: 
1) loodusvarade säästlik kasutamine; 
2) maastike ja looduslik mitmekesisus; 
3) kliimamuutuse mõju elustiku mitmekesisusele; 
4) keskkonnaharidus ja -teadlikkus. 
 

§ 855. Looduskaitse arengukava koostamise menetlus 

(1) Looduskaitse arengukava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse X peatüki X jao sätteid (VIIDE ÜLDOSALE), kui käesolevas jaotises ei ole 
sätestatud teisiti. 

(2) Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse X peatüki X jaos (VIIDE ÜLDOSALE) sätestatud 
nõuetele  moodustab keskkonnaminister looduskaitse arengukava väljatöötamiseks 

töögrupi, kelle tegevusse kaasatakse looduskaitsega tegelevad uurimisasutused ning muud 
olulised looduskaitsega seotud huvigrupid. 
 
 

2. jaotis 
Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmine 

 

§ 856. Kohaldamisala 

 
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmisele. Loodusobjekti 
kohaliku kaitse alla võtmisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 895-901 sätestatut. 
 

§ 857. Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise eeldused 

(1) Loodusobjekti käesoleva peatüki alusel riikliku kaitse alla võtmise eeldused on selle 

ohustatus, haruldus, esinduslikkus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus. 

(2) Loodusobjekt võetakse riikliku kaitse alla ka juhul, kui see on vajalik rahvusvahelisest 

lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks. 
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§ 858. Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise ettepanek 

(1) Igaühel on õigus esitada Keskkonnaministeeriumile ettepanek loodusobjekti riikliku 

kaitse alla võtmiseks. 

(2) Ettepanek loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmiseks peab sisaldama loodusobjekti: 
1) kaitse alla võtmise põhjendatust; 
2) kaitse alla võtmise eesmärki; 
3) kaarti, millele on kantud loodusobjekti asukoht või piir ja loodusväärtused, mille kaitse 
eesmärgil loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek esitatakse; 
4) kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust; 
5) kaitse alla võtmisega ja kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut. 

(3) Keskkonnaministeerium korraldab ettepanekus nimetatud loodusobjekti riikliku kaitse 
alla võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi, kaasates 

selleks vastava ala eriteadmistega isiku (edaspidi ekspert). 

(4) Kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil puuduvad käesolevas peatükis 

sätestatud riikliku kaitse alla võtmise eeldused, keeldub keskkonnaministeerium edasisest 
menetlusest, edastades ettepaneku tegijale eksperdi arvamuse koos kaitse alla võtmise 
algatamisest keeldumise otsusega. 

(5) Kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil on käesolevas peatükis sätestatud 
riikliku kaitse alla võtmise eeldused, algatatakse riikliku kaitse alla võtmise menetlus 

kooskõlas käesoleva seaduse §-s 859 sätestatuga. 

(6) Kui on esitatud loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise ettepanek, tuleb haldusorganil, 

kellele on esitatud taotlus muu ettepanekus nimetatud loodusobjekti seisundit mõjutada 
võiva haldusakti andmiseks, kaaluda haldusakti andmise menetluse peatamist. Otsus 

menetluse peatamise või mittepeatamise kohta vormistatakse kirjalikult ning selles 

esitatakse otsuse aluseks olevad põhjendused. Juhul, kui haldusorgan otsustab haldusakti 
andmise menetluse peatada, peatatakse menetlus kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või 

kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni. 
 

§ 859. Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise menetlus 

(1) Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise menetluse algatab Keskkonnaministeerium, 
arvestades käesolevas peatükis sätestatud eeldusi loodusobjekti riikliku kaitse alla 

võtmiseks. 

(2) Kui on algatatud loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmine, peatab haldusorgan, kellele on 
esitatud taotlus muu ettepanekus nimetatud loodusobjekti seisundit mõjutada võiva 

haldusakti andmiseks, haldusakti andmise menetluse. Haldusakti andmise menetlus 
peatatakse kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest  loobumise otsuse 

tegemiseni. 

(3) Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise menetluse algatamisel määratakse tähtaeg, 
mille jooksul tuleb kaitse alla võtmine otsustada. Tähtaega võib põhjendatud vajaduse korral 

pikendada. 
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(4) Keskkonnaministeerium avaldab teate loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise 

menetluse algatamise kohta oma veebilehel ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes 

ja kohalikus ajalehes.  

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teade peab sisaldama teavet: 
1) loodusobjekti kohta, mida kavandatakse riikliku kaitse alla võtta; 
2) loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise ettepanekuga või otsuse eelnõuga tutvumise 
võimalustest; 
3) avaliku arutelu toimumise koha ning aja kohta või ettepanekut arutada asja ilma avaliku 
aruteluta; 
4) vastuväidete ja ettepanekute esitamise tähtaja kohta. 

(6) Keskkonnaministeerium saadab loodusobjekti asukoha kohalikule omavalitsusele ja 

kinnisasja omanikule käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetega teate tähtkirjaga. 

(7) Kui menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud 
vastuväidet algataja ettepanekule mitte korraldada riikliku kaitse alla võtmisel avalikku 

arutelu, loetakse menetlusosaline asja arutamisest avalikul arutelul loobunuks. 

(8) Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise otsuse eelnõu koos menetluse senises käigus 
saadud või koostatud dokumentidega, mille avalikustamine ei ole seadusega keelatud, 
pannakse tutvumiseks välja loodusobjekti asukohajärgses Keskkonnaametis ja valla- või 
linnavalitsuses ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud avaliku väljapaneku kestuse otsustab 
Keskkonnaministeerium, lähtudes asja keerukusest ja mahust. Avalik väljapanek ei tohi olla 
lühem kui 14 päeva. 
 

§ 860. Loodusobjekti  riikliku kaitse alla võtmine 

(1) Ala võtab kaitsealana või hoiualana kaitse alla Vabariigi Valitsus. 

(2) Ala võtab püsielupaigana kaitse alla keskkonnaminister. 

(3) Liigid võtab I või II kaitsekategooria kaitse alla Vabariigi Valitsus nende loetelu sisaldava 

määrusega.  

(4) III kaitsekategooria liigid võtab kaitse alla keskkonnaminister nende loetelu sisaldava 

määrusega. 

(5) Eesti looduses esineva haruldase või ohustatud kivistise võtab kaitse alla 

keskkonnaminister määrusega. 

(6) Looduse üksikobjekti võtab riikliku kaitse alla keskkonnaminister. 
 

§ 861. Loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise otsus 

(1) Pindalalise loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmisel: 
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1) määratakse ala kaitse alla võtmise eesmärk; 
2) käesoleva seaduse § 862 lõikes 1 sätestatud juhul kehtestatakse ala kaitsekord (kaitse-
eeskiri); 
3) määratakse ala piir; 
4) nimetatakse riikliku kaitse alla võetava ala valitseja. 

(2) Pindalalise loodusobjekti riikliku kaitse alla võtmise otsusele lisatakse loodusobjekti 

asukoha kaart. 

(3) Liigi kaitse alla võtmisel esitatakse selle kaitsekategooria liikide loetelu eesti ja ladina 

keeles. 

(4) Looduse üksikobjekti riikliku kaitse alla võtmisel määratakse: 
1) kaitse alla võtmise eesmärk; 
2) kaitsevööndi ulatus; 
3) kaitstava looduse üksikobjekti valitseja; 
4) kaitsekord. 
 

§ 862. Kaitse-eeskiri 

(1) Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord määratakse kaitse-
eeskirjaga. 

(2) Kaitse-eeskirjaga piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi ulatus 
ning määratakse käesolevas peatükis sätestatud piirangute osaline või täielik, alaline või 

ajutine kehtivus vööndite kaupa. 
 

§ 863. Riikliku kaitse alla võtmise otsuse ja kaitse-eeskirja muutmine ja kehtetuks 
tunnistamine 

 
Kaitstava loodusobjekti tüübi, kaitse eesmärgi või välispiiri muutmisele või kaitse-eeskirjas 
märgitud piirangute või loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse olulisele muutmisele või 
kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 858-859 sätestatut. 
 

3. jaotis 
Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku alad 

 

§ 864. Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustiku alad 

 
Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis: 
1) linnualadest, millest Eesti on Euroopa Komisjoni teavitanud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitsest kohaselt; 
2) aladest, mis on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt kantud Euroopa Komisjoni poolt ühenduse jaoks 
oluliste alade loetelu, 
3) aladest, mis on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt esitatud Euroopa Komisjonile ühenduse jaoks 
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oluliste alade loetellu kandmiseks ja mis on kas siseriiklikult kaitse alla võetud või mille 
suhtes on algatatud kaitse alla võtmise menetlus. 
 

§ 865. Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärk 

 
Natura 2000 ala kaitse eesmärk määratakse kindlaks, lähtudes: 
1) ala tähtsusest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku 
linnustiku kaitsest I lisas nimetatud linnuliikide või selles nimetamata rändlinnuliikide või EÜ 
Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 
loomastiku kaitsest I lisas nimetatud looduslike või poollooduslike elupaigatüüpide või II 
lisas nimetatud liikide soodsa seisundi säilitamise või taastamise jaoks; 
2) Natura 2000 võrgustiku sidususe saavutamise vajadusest;  
3) ala degradeerumis- ja hävimisohu olulisusest. 
 

§ 866. Ala Natura 2000 võrgustiku alaks esitamine 

(1) Alad esitatakse Euroopa Komisjonile Natura 2000 võrgustikku arvamiseks Vabariigi 
Valitsuse korraldusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alade väljavalikut korraldab 
Keskkonnaministeerium, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ 

loodusliku linnustiku kaitsest ja  EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest sätestatud nõuetest ja kriteeriumitest. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluses ei ole käesoleva seaduse §-s 858 
sätestatud ekspertiisi läbiviimine kohustuslik. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alade osas algatatakse riiklik kaitse alla võtmise 
menetlus hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korralduse andmise ajaks, kui 
seda ei ole algatatud juba enne korralduse andmist. 

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka muudatuste tegemisele käesolevas 

paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduses. 
 

§ 867. Ala erikaitsealaks määramine 

(1) Käesoleva seaduse § 864  punktis 2 sätestatud alad määratakse erikaitsealadeks vastavalt 

EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 
loomastiku kaitsest artikli 4 lõikele 4. 

(2) Ala erikaitsealaks määramine toimub kaitseala ja püsielupaiga puhul kaitse-eeskirjaga ja 
hoiuala puhul kaitsekorralduskavaga, milles määratletakse ka ala kaitse eesmärk, juhindudes 

käesoleva seaduse §-s § 865 sätestatust. 
 

4. jaotis 
Riikliku kaitse korraldamine 
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§ 868. Kohaldamisala 

 
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse loodusobjektide riikliku kaitse korraldamisele. Kohalikul 
tasandil kaitstavate loodusobjektide kaitse korraldamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-
des 902 ja 903 sätestatut. 
 

§ 869. Kaitstava loodusobjekti valitsemine ja valitseja 

(1) Kaitstava loodusobjekti valitsemine on: 
1) käesoleva peatüki ja kaitse-eeskirjaga määratud keskkonnakaitseloa andmise otsustamine ja 
keskkonna kasutuseks tingimuste seadmine; 
2) kaitstavat loodusobjekti mõjutavate planeeringute ja nende keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ning kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise menetluses osalemine ja 
ettepanekute esitamine kavandatavale tegevusele või planeeringule keskkonnanõuete 
kehtestamiseks; 
3) kaitse-eeskirjas ja kaitsekorralduskavas loodusobjekti kaitseks määratud vajaliku tegevuse 
korraldamine; 
4) käesoleva peatüki ja kaitse-eeskirjaga sätestatud nõuete jälgimine ning 
Keskkonnainspektsiooni teavitamine avastatud õigusrikkumistest. 

(2) Kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on 
Keskkonnaamet (edaspidi valitseja).  
 

§ 870. Riiklikul tasandil kaitstava loodusobjekti tähistamine 

(1) Kaitseala, hoiuala ning kaitstav looduse üksikobjekt tähistatakse loodusobjekti valitseja 

poolt nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses oleks võimalik mõistlikul viisil aru 

saada. 

(2) Keskkonnaminister kehtestab kaitstava loodusobjekti tähistamise korra ja tähised 
määrusega. 
 

§ 871. Kaitsekohustuse teatis 

(1) Kaitsekohustuse teatis on kaitseala, hoiuala, püsielupaika, kaitstavat looduse üksikobjekti 

või I kaitsekategooria liigi isendite kasvukohta või elupaika sisaldava või selle piiresse jääva 
kinnisasja omanikule, kinnistusraamatusse kantud valdajale, riigivara valitseja volitatud 

isikule või asutusele (edaspidi valdaja) väljastatav teabedokument. 

(2) Kaitsekohustuse teatis sisaldab: 
1) andmeid kaitstava loodusobjekti, selle kaitse alla võtja ja kaitse alla võtmise aja kohta; 
loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärki; 
2) andmeid kaitseala, hoiuala, püsielupaiga või kaitstava looduse üksikobjekti valitseja kohta; 
3) käesolevas peatükis ja selle alusel vastu võetud õigusaktidega sätestatud kitsenduste 
loetelu. 
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(3) Kaitsekohustuse teatise väljastab Keskkonnaamet nii kiiresti kui võimalik, ent mitte hiljem 

kui: 
1) kuue kuu jooksul kaitse alla võtmise otsuse jõustumisest arvates; 
2) ühe kuu jooksul I kaitsekategooria liigi kasvukoha või elupaiga avastamisteate saamisest 
arvates. 

(4) Kaitsekohustuse teatis antakse üle allkirja vastu või saadetakse tähtkirjaga. 

(5) Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja valdaja vahetumise korral väljastab 

Keskkonnaamet kaitsekohustuse teatise uuele valdajale kahe kuu jooksul, arvates valdaja 
vahetumisest. 

(6) Kaitsekorra muutumise korral väljastab Keskkonnaamet kinnisasja valdajale uue 

kaitsekohustuse teatise kahe kuu jooksul. Kaitseala valitseja võib seda tähtaega vajadusel 

pikendada kuni kuue kuuni. 

(7) Kinnisasja valdaja on kohustatud kaitstaval loodusobjektil kehtivatest kitsendustest 

teavitama pärast kaitsekohustuse teatise saamist viivitamatult kolmandaid isikuid, kes 
kinnisasja valdaja korraldusel on õigustatud kinnisasjal viibima või seal kinnisasja valdaja 
tellitud töid tegema või teenust osutama.  
 

§ 872. Kaitsekorralduskava  

(1) Hoiualade ja kaitsealade kaitse korraldamiseks koostatakse kaitsekorralduskava, mille 
eesmärgiks on vastava ala pikaajalise kaitse meetmete ja nende rakendamiseks vajalike 
ressursside planeerimine lähtuvalt ala seisundist ning kaitse-eesmärgist. 

(2) Natura 2000 võrgustiku aladel võib koostada mitme kaitstava loodusobjekti jaoks ühe 

kaitsekorralduskava 

(3) Kaitsekorralduskava on aluseks: 
1) kaitse korraldamiseks vajalike tegevuste ulatuse ja nende elluviimise tingimuste 
planeerimisele; 
2) ressursside eraldamisele kaitse korraldamiseks vajalike tegevuste elluviimiseks; 
3) kaitse korraldamiseks vajalike tööde teostamisele kaitseala või hoiuala valitseja poolt või 
kokkuleppe sõlmimisele tööde teostamiseks kinnisasja valdaja poolt; 
4) riigile kuuluva vallasasja tasuta kasutusse andmisele vastavalt käesoleva seaduse §-le 876; 
5) käesoleva seaduse §-s 877 märgitud loodushoiutoetuse taotlemisele ja maksmisele. 

(4) Kaitsekorralduskava koosneb järgmistest osadest: 
1) kaitstava ala üldiseloomustus; 
2) alal leiduvate loodusväärtuste kirjeldus, kaitse-eesmärgid, oodatavad tulemused 
kaitsekorraldusperioodi lõpuks ja 30 aasta perspektiivis eesmärgiga saavutada kaitse-
eesmärgina toodud liikide ja elupaigatüüpide soodne seisund; 
3) peamised väärtusi mõjutavad tegurid, vajalikud kaitsemeetmed ning iga meetme 
rakendamise oodatav tulemus; 
4) põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike 
tegevuste loetelu, nende maht ja orienteeruv maksumus. 
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§ 873. Kaitsekorralduskava koostamise menetlus 

(1) Kaitsekorralduskava koostamist korraldab Keskkonnaamet, kaasates vajadusel eksperte 

väljastpoolt. 

(2) Keskkonnaamet avaldab kaitsekorralduskava koostamise algatamise kohta teate oma 
veebilehel ning saadab teate tähtkirjaga või elektrooniliselt loodusobjekti asukoha kohalikule 

omavalitsusele ja asjassepuutuva hoiualal või kaitsealal asuva kinnisasja omanikule.  

(3) Kaitsekorralduskava eelnõu saadetakse seisukoha avaldamiseks loodusobjekti asukoha 

kohalikule omavalitsusele ja kinnisasja omanikule ning pannakse avalikult välja 
Keskkonnaameti veebilehel. Avaliku väljapaneku kestus ei tohi olla lühem kui 14 päeva. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustust kinnisasja omaniku teavitamise 

kohta ei kohaldata, kui hoiualal või kaitsealal asuvaid kinnisasja omanikke on üle saja. Sel 

juhul avaldatakse teade Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning ühes üleriigilises ja 
kinnisasja asukoha ühes kohalikus ajalehes. 

(5) Täpsemad tingimused kaitsekorralduskava koostamiseks kehtestab keskkonnaminister.  
 

§ 874. Kaitsekorralduskava kinnitamine 

(1) Kaitsekorralduskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor, välja arvatud käesoleva 
seaduse § 867 lõikes 2 sätestatud kaitsekorralduskavade puhul, mille kinnitab 

keskkonnaminister. 

(2) Keskkonnaamet avalikustab kaitsekorralduskava kinnitamise kohta teate oma veebilehel, 

kus avalikustatakse ka kinnitatud kaitsekorralduskava, arvestades seaduses liigikaitse 
eesmärgil sätestatud piiranguid teabe avaldamise osas. 
 

§ 875. Kaitstaval loodusobjektil vajalik tegevus 

(1) Kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja 

liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde 

kujundamine ja harvendamine või raadamine. Vajalikud tegevused konkreetsel kaitstaval 

loodusobjektil määratakse hoiualadel kaitsekorralduskavaga, teistel kaitstavatel 
loodusobjektidel kaitse-eeskirjaga. 

(2) Poollooduslike koosluste esinemisaladeks nimetatakse pikaajalise inimtegevuse mõjul 
kujunenud loodusliku elustiku kooslustega alasid, kus on niidetud heina või karjatatud loomi, 

nagu puisniidud, loopealsed, soostunud niidud, soo-, ranna-, lammi- ja aruniidud ning 

puiskarjamaad. 

(3) Kaitsealal ja püsielupaigas võib kaitse-eeskirjaga ning hoiualal kaitsekorralduskavaga 

määrata looduslike koosluste taastamiseks vajalikud tegevused nagu kraavide sulgemine, 
häilude rajamine ja maapinna mineraliseerimine.  

(4) Kaitsealal võib kaitse-eeskirjaga määrata vaadete avamiseks vajalikuks tegevuseks raied.  
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(5) Kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskavaga määratud vajalikke töid teostab kinnisasja 

valdaja, kui selleks sõlmitakse vastav kokkulepe kinnisasja valdaja ja kaitstava loodusobjekti 

valitseja vahel. 

(6)  Juhul, kui kinnisasja valdaja ei nõustu vajalikku tööd tegema või ei jõua tööde tegemise 

osas kaitstava loodusobjekti valitsejaga kokkuleppele, korraldab tööde läbiviimist valitseja 

riigi kulul. Sel juhul ei ole kinnisasja valdajal õigust takistada kaitstava loodusobjekti valitsejal 
seda tööd korraldamast. 
  

§ 876. Riigile kuuluva vallasasja andmine tasuta kasutamiseks 

(1) Kaitse-eeskirjast või kaitsekorralduskavast tulenevaks vajalikuks tegevuseks võib valitseja 
anda kaitstaval loodusobjektil asuva kinnisasja omaniku või kinnisasja valdaja tasuta 

kasutusse selle töö tegemiseks vajaliku riigile kuuluva vallasasja.  

(2) Riigile kuuluva vallasasja tasuta kasutusse andmise korral ei kohaldata riigivaraseaduses 

riigivara kasutusse andmise kohta sätestatut.  

(3) Kasutusse andmiseks sõlmitakse kaitstava loodusobjekti valitseja ja vallasasja kasutaja 
vahel leping, milles märgitakse vähemalt: 
1) kasutusse antavate vallasasjade nimetused, riigivararegistri registreerimisnumbrid ja asjade 
arv nimetuste kaupa; 
2) kasutaja nimi ja elu- või asukoht; 
3) lepingu tähtaeg; 
4) asjade üleandmise aeg ning tagastamise tähtaeg ja kord; 
5) kindlustamiskohustus ja selle ulatus; 
6) kasutusse antava asja korrashoiu, uuendamise ja remontimise kohustus; 
7) lepingu ennetähtaegse lõpetamise alused; 
8) kaitsekorrast tuleneva vajaliku tegevuse tingimused, kirjeldus ja tehnilised nõuded; 
9) kasutusse antava asja kasutusotstarve. 

(4) Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku töö 

tegemist ei loeta majandustegevuseks ega ettevõtluseks. 
 

§ 877. Loodushoiutoetus 

(1) Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga 

või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks makstakse käesolevas 

paragrahvis sätestatud tingimustel loodushoiutoetust.  

(2) Loodushoiutoetust on õigus taotleda kinnisasja valdajal. 

(3) Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise korra ning 

nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(4) Loodushoiutoetust ei maksta:  
1) kui tööde tegija ei täida toetuse saamiseks sõlmitud lepingut või loodushoiutööde tulemus 
ei vasta lepingu või õigusaktiga kehtestatud nõuetele; 
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2) kui tööde tegija esitas loodushoiutoetuse taotlemisel valeandmeid; 
3) kui taotluste eelisjärjestuse kohaselt ei ole vähem eelistatud maaüksusel loodushoiutoetuse 
maksmiseks jooksva aasta riigieelarves selleks vahendeid ette nähtud või 
kui tegevus toimub maatükil, mille kohta taotletakse jooksval aastal looma ja rändel viibivate 
lindude tekitatud kahju hüvitamist käesoleva seaduse § § 932 lõike 1 alusel või 
kui tegevus toimub maatükil, mille kohta taotletakse sama tegevuse eest vahendeid teistest 
allikatest. 
. 
 

5. jaotis 
Kinnisasjadega seotud tehingud 

 

§ 878. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamine  

(1) Kaitsealal või hoiualal asuva, kaitstavat looduse üksikobjekti või püsielupaika sisaldava 

kinnisasja või selle osa võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel peab asjakohane leping 

sisaldama järgmist kaitstava loodusobjekti ning ranna ehituskeeluvööndiga seotud teavet: 
1) loodusobjekti tüüp ja nimetus;  
2) loodusobjekti valitseja nimi;  
3) viide loodusobjekti kaitse alla võtmise otsusele.  
4) ranna ehituskeeluvööndi esinemise puhul viidet veekogule, mille ehituskeeluvööndiga on 
tegemist, ning õigusaktile või planeeringule, millest tuleneb ehituskeeluvööndi laius 

(2) Kui kinnisasi asub tervenisti või osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, püsielupaigas, 

kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis, kaitsealal või hoiualal, on kinnisasja 
võõrandamisel riigil ostueesõigus.  

(3) Ostueesõigust ei rakendata, kui kinnisasi võõrandatakse omaniku abikaasale, alanejatele 

sugulastele, vanematele või nende alanejatele sugulastele ning vanavanematele või nende 
alanejatele sugulastele.  

(4) Kinnisasja või selle osa võõrandamistehingu tõestanud notar on kohustatud kolme 

tööpäeva jooksul pärast võõrandamistehingu tõestamist esitama tehingudokumendi 

kinnitatud ärakirja võõrandaja kulul Keskkonnaministeeriumile. 

(5) Kaitseala, püsielupaiga, hoiuala või kaitstava looduse üksikobjekti valitseja lihtkirjaliku 
avalduse alusel kantakse kinnistusraamatusse märkus, et kinnistu on koormatud riigi 
ostueesõigusega. Ostueesõiguse kehtivus ei sõltu kinnistusraamatusse vastava märkuse 

kandmisest.  

(6) Ostueesõigust teostab riigi nimel keskkonnaminister või tema volitatud isik. 

Ostueesõigusega omandatava kinnisasja omandi üleandmise kulud kannab riik. 

 

§ 879. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine riigi poolt 

(1) Kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldava või kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või 
püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, 

omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest. 
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(2) Riik ei omanda kinnisasja käesolevas paragrahvis sätestatud korras, kui isik on 

omandanud kinnisasja pärast selle kaitse alla võtmist ning võõrandamistehing sisaldas 

vastavalt käesoleva seaduse §-le 878 informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta, välja 

arvatud juhul, kui kinnisasja suhtes kohaldatav kaitsekord muutub rangemaks või kinnisasi 

omandati pärimise teel või abikaasalt, alanejalt sugulaselt, vanemalt või tema alanejalt 

sugulaselt või vanavanemalt või tema alanejalt sugulaselt ning isik, kellelt kinnisasi omandati, 
oli selle omanik enne kaitse alla võtmist või kaitsekorra rangemaks muutumist. 

(3) Kui kinnisasi ei asu kogu ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas või on suurem kui 

kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd, võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga 

omandada selle osa kinnisasjast, mis ulatub kaitsealale, hoiualale, püsielupaika  või kaitstava 
looduse üksikobjekti piiranguvööndisse. Kinnisasja jagamise korraldab kinnisasja omanik, 

jagamisega seotud kulud kannab kinnisasja omandamise ettepaneku teinud isik. 

(4) Kogu kinnisasja võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga omandada juhul, kui: 
1) kinnisasja kaitsealale, hoiualale või püsielupaika ulatuv osa on suurem kui kaks 
kolmandikku kinnisasja kogupindalast või 
2) kinnisasja hõlmab osaliselt I kaitsekategooria liigi püsielupaik või kaitstava looduse 
üksikobjekti piiranguvöönd. 
 

§ 880. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise menetlus 

(1) Kinnisasja omandamise ettepaneku tegemise õigus on kinnisasja omanikul, kaitstava 
loodusobjekti valitsejal või keskkonnaministril.  

(2) Kinnisasja omandamise algatamise ning kinnisasja omandamise  otsustab 
keskkonnaminister.  

(3) Kinnisasja omandamisega seotud kulud kannab riik ja omandamist finantseeritakse 

riigieelarvest igaks eelarveaastaks määratud summa piires. 

(4) Kinnisasja väärtus, välja arvatud metsaga kinnisasja väärtus, määratakse tehingute 

võrdlemise meetodil. Kinnisasja väärtuse määramisel arvestatakse asjaõigustega, mida 
nende olemuse tõttu ei ole võimalik kinnistusraamatust kustutada, samuti seadustest, välja 

arvatud kinnisasja omandamise aluseks olevast kaitsekorrast tulenevate kinnisomandi 
kitsendustega . 

(5) Metsaga kinnisasja väärtus määratakse maatüki ja sellel kasvava metsa väärtuste 

summana. Kui metsaga kinnisasja väärtuse määramisel ei oma kasvava metsa väärtus olulist 
tähtsust ja piirkonna turusituatsioonist lähtuvalt ei kajasta maa maksustamishind selle 

piirkonna turuhinda, võib riigi esindaja metsaga kinnisasja väärtuse määramiseks tellida 

erakorralise hindamise. 

(6) Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute 

menetlemise korra ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja 

sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, samuti kinnisasja väärtuse määramise korra ja 
alused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 
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§ 881. Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise otsustamine 

(1) Kinnisasja omandamine otsustatakse omandamiseks tehtud avalduste laekumise 

järjekorras, kui ei esine mõjuvaid põhjuseid menetluse pikendamiseks, välja arvatud juhul, 

kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanik on võitnud riigile kuuluva 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva hoonestamata kinnisasja (edaspidi riigile kuuluv 

kinnisasi) enampakkumise ning tal on õigus enampakkumisel omandatava kinnisasja 

väärtuse tasaarvestamisele kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtusega.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõjuva põhjuse esinemisel lahendatakse 
avaldus pärast mõjuva põhjuse äralangemist.  

(3) Andmed omandamise avalduste laekumise järjekorra kohta avaldatakse 

Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 
 

§ 882. Enampakkumisel oleva riigile kuuluva kinnisasja ja kaitstavat loodusobjekti 
sisaldava kinnisasja väärtuste tasaarvestamine 

(1) Riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud isik võib taotleda omandatava 
kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava 
kinnisasja maksumusega. 

(2) Mitme kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omamisel on enampakkumise võitnud 

isikul õigus taotleda nende kinnisasjade maksumuse liitmist ning omandatava kinnisasja 
maksumuse tasaarvestamist nende maksumusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasaarvestamine on lubatud, kui kaitstavat 
loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamise menetluses on välja selgitatud, et kinnisasi 

kuulub riigi poolt omandamisele. 

(4) Tasaarvestamise taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või 
elektrooniliselt digiallkirjaga viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks 
tegemisest arvates. 

(5) Tasaarvestamise taotluses tuleb märkida kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja 

nimi, katastritunnus ning hinnanguline väärtus. 

(6) Juhul kui riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud kaitstavat loodusobjekti 
sisaldava kinnisasja omanik esitab Keskkonnaministeeriumile käesoleva paragrahvi lõikes 4 

sätestatud tähtaja jooksul tasaarvestamise taotluse, ei kohaldata riigivaraseaduse § 66  
lõigetes 6-9 sätestatut, välja arvatud käesoleva seaduse § 883 lõikes 7 sätestatud juhul. 
 

§ 883. Tasaarvestamise otsustamine keskkonnaministri poolt 

(1) Käesoleva seaduse §-s 882 sätestatud tasaarvestamist taotlevale isikule kuuluva 

kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus määratakse käesoleva seaduse § 880 
lõike 6 alusel kehtestatud korras.  
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(2) Juhul kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on väiksem kui 

enampakkumisel müüdava riigile kuuluva kinnisasja väärtus, hüvitatakse väärtuste vahe 

rahas. 

(3) Juhul, kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on suurem kui 

enampakkumisel müüdava riigile kuuluva kinnisasja väärus, ei hüvita riik väärtuste vahet. 

(4) Enampakkumisel omandatava kinnisasja väärtuse ja kaitstavat loodusobjekti sisaldava 
kinnisasja väärtuse tasaarvestamise otsustab keskkonnaminister kolme kuu jooksul 

enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. 

(5) Enampakkumisel omandatava kinnisasja väärtuse ja kaitstavat loodusobjekti sisaldava 

kinnisasja väärtuse tasaarvestamise otsus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 
1) enampakkumisel omandatava kinnisasja väärtus; 
2) kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus; 
3) käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul rahas hüvitatav väärtuste vahe; 
4) võõrandamise lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu otsuse vastuvõtmisest 
arvates. 

(6) Kui riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud isik ja keskkonnaminister ei saavuta 
kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtuses kokkulepet, on keskkonnaministril 
õigus keelduda kinnisasjade väärtuste tasaarvestamisest. Sellisel juhul tuleb enampakkumise 

võitnud isikul tasuda riigile kuuluva kinnisasja ostuhind rahas ning kaitstavat loodusobjekti 
sisaldava kinnisasja omandamiseks tehtud avaldus jääb oma järjekohale omandamiseks 

esitatud avalduste järjekorras. 

(7) Kui enampakkumise võitja ei ole keskkonnaministri määratud tähtajaks sõlminud 

võõrandamise lepingut, siis on keskkonnaministril õigus tühistada läbiviidud enampakkumise 
tulemused ning enampakkumise võitja makstud tagatisraha ei tagastata või pangagarantii 

realiseeritakse. 

(8) Juhul kui enampakkumisel omandatava kinnisasja maksumus tasaarvestatakse kaitstavat 

loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega, kustutatakse kaitstavat loodusobjekti 

sisaldava kinnisasja omaniku avaldus riigi poolt kinnisasja omandamiseks pärast kinnisasjade 

võõrandamislepingute sõlmimist kinnisasja riigi poolt omandamiseks esitatud avalduste 
nimekirjast.  

 
3. jagu 

Nõuded ja piirangud kaitstavatel loodusobjektidel 
1. jaotis 

Üldised kitsendused ja kaitsevööndid riiklikul tasandil kaitstavatel loodusobjektidel 
 

§ 884. Üldised kitsendused 

(1) Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis ei või 

ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta: 
1) muuta katastriüksuse sihtotstarvet; 
2) koostada maakorralduskava ega teostada maakorraldustoiminguid; 
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3) väljastada metsamajandamiskava; 
4) kehtestada detailplaneeringut ega üldplaneeringut; 
5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks; 
6) anda projekteerimistingimusi; 
7) anda ehitusluba; 
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja 
anda keskkonnaluba vee erikasutuseks, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks. 

(2) Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

tegevust ja muud tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava loodusobjekti 

valitseja nõusolekut, kui see võib oluliselt ebasoodsalt mõjutada kaitstava loodusobjekti 

kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit 

(3) Kaitstava loodusobjekti valitseja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuste 

ja muude tegevuste, mis kaitse-eeskirja või käesoleva peatüki sätete kohaselt vajavad 

kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi, 

mille täitmisel tegevus ei mõjuta ebasoodsalt kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi 
saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.  

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusi ei esitatud kaitstava loodusobjekti 

valitsejale kooskõlastamiseks või tegevustes ei arvestatud käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel 
seatud tingimusi, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt 

haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas. 
 

§ 885. Liikumine kaitstaval loodusobjektil 

(1) Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal asuvad või kaitstava looduse 

üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks 
kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal 

inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile. 

(2) Õuemaal, kus asub kaitstav looduse üksikobjekt, võivad teised isikud viibida kinnisasja 

valdaja nõusolekul.  

(3) Kinnisasja valdaja nõusolek ei ole nõutav kaitstava loodusobjekti valitseja esindaja 

kinnisasjal viibimiseks, mis on vajalik loodusobjekti valitsemisega seotud ülesannete 
täitmiseks. 

(4) Kinnisasja valdajal ei ole õigust keelata viibida kinnisasjal teadustöötajal, kes esitab 

valdaja nõudel õiendi, mille kohaselt tal on õigus viibida kinnisasjal kaitstava loodusobjektiga 
seotud teadustööde elluviimise eesmärgil. Teadustöötajale antava õiendi vormi ning selle 

andmise tingimused kehtestab keskkonnaminister. 
 

§ 886. Loodusreservaat 

(1) Loodusreservaat on kaitstava loodusobjekti otsesest inimtegevusest puutumata 
loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine 

üksnes looduslike protsesside tulemusena. 
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(2) Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus, sealhulgas inimeste viibimine, 

välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel. 

(3) Inimeste viibimine loodusreservaadis on lubatud järelevalve ja päästetööde ning 

loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamise eesmärgil. 

(4) Loodusreservaadis tohib kaitseala valitseja nõusolekul viibida ka teadustegevuse ning 

loodusobjektide seisundi jälgimise ja hindamise eesmärgil. 
 

§ 887. Sihtkaitsevöönd 

(1) Sihtkaitsevöönd on kaitstava loodusobjekti maa- või veeala seal väljakujunenud või 

kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid 
loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. 

(2) Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud: 
1)  majandustegevus; 
2) loodusvarade kasutamine; 
3) uute ehitiste püstitamine; 
4) inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude 
koondumispaigas; 
5) sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine; 
6) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5 kehtestatud keeld ei laiene järelevalve- ja 
päästetöödele, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevusele ning kaitstava loodusobjekti 
valitseja nõusolekul teostatavale teadustegevusele. 

(4) Kaitstava loodusobjekti säilitamiseks vajalike tegevustena või tegevustena, mis ei mõjuta 

seda objekti ebasoodsalt, võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada:  
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid ja veerežiimi taastamist; 
2) koosluse kujundamist vastavalt kaitse eesmärgile; 
3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist; 
4) jahipidamist; 
5) kalapüüki; 
6) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva    

kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid; 
7) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide 

elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikku tegevust; 
8)  pilliroo ja adru varumist. 

 

§ 888. Piiranguvöönd 

(1) Piiranguvöönd on kaitstava loodusobjekti maa- või veeala, kus majandustegevus on 
lubatud, arvestades käesolevas peatükis sätestatud kitsendusi. 

(2) Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud: 
1) uue maaparandussüsteemi rajamine; 



 269

2) veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine; 
3) maavara kaevandamine; 
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 
5) uuendusraie; 
6) maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes ning 

kaitseala piiranguvööndis, kus kaitse-eesmärgiks on kaitsta parki, arboreetumit ja 
puistut, puuvõrade või põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutustööd ja raie ilma 
kaitseala valitseja nõusolekuta; 

7) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine; 
8) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning rahvuspargis ehitise 

väliskonstruktsioonide muutmine; 
9) jahipidamine ja kalapüük; 
10) sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud liinirajatiste 

hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal metsamajandustöödeks, 
põllumajandustöödeks või maaparandustöödeks; 

11) telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja 
kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas; 

12) roo varumine külmumata pinnasel. 

(3) Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis seada tingimusi maastikuilme, loodusliku 
tasakaalu, liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks ning keelata puidu kokku- ja 
väljavedu külmumata pinnaselt. Kui kaitse-eeskirjaga on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt, võib kaitseala valitseja seda lubada juhul, kui pinnas seda võimaldab. 

(4) Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis seada raielangi suurusele ja kujule ning metsa 

vanuselisele koosseisule käesoleva seaduse peatükis 8 sätestatust erinevaid piiranguid, mis 
on vajalikud koosluse või selle vööndis oleva kaitsealuse liigi säilimiseks ja parandamiseks. 

Püsielupaiga piiranguvööndis võib kaitse-eeskirjaga seada raie tegemise ajale piiranguid. 
 

2. jaotis 
Kaitsealad 

 

§ 889. Rahvuspark 

(1) Rahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud 

keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. 

(2) Eesti rahvuspargid on: 
1) Lahemaa rahvuspark – Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi 

kaitseks; 
2) Karula rahvuspark – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks; 
3) Soomaa rahvuspark – Vahe-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi 

kaitseks; 
4) Vilsandi rahvuspark – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja 

kultuuripärandi kaitseks; 
5) Matsalu rahvuspark – Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ning Väinamere looduse ja 

kultuuripärandi kaitseks. 

(3) Rahvuspargi võimalikud vööndid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. 
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§ 890. Looduskaitseala 

(1) Looduskaitseala on kaitseala loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks, kaitsmiseks, 

taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. 

(2) Looduskaitseala võimalikud vööndid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja 
piiranguvöönd. 
 

§ 891. Maastikukaitseala 

(1) Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, 
tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. 

(2) Maastikukaitseala eritüübid on park, arboreetum ja puistu. 

(3) Maastikukaitseala võimalikud vööndid on sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. 
 

3. jaotis 
Hoiualad 

§ 892. Hoiuala 

(1) Hoiuala moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi 

tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul käesolevas peatükis sätestatud viisil. 

(2) Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja ebasoodne 

mõjutamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, 
samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa 

seisundi. 

(3) Hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse Natura 

hindamise või keskkonnamõju hindamise käigus tegevusloa või käesoleva seaduse §-s 894 
sätestatud hoiuala teatise menetluses. 

§ 893. Raie hoiualal 

(1) Hoiualal on metsaraie keelatud, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga struktuuri ja 

funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide säilimist. 

(2) Käesoleva seaduse peatüki 8 kohase metsateatise menetlemisel tuleb arvestada hoiuala 

kaitse alla võtmise eesmärki. Hoiuala valitseja võib kohustada: 
1) tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal; 
2) kasutama kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat. 

(3) Hoiualal on lubatud lageraie langi suurus kuni kaks hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning 

turberaie langi suurus kuni viis hektarit. 
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(4) Kui kavandatav uuendusraie on kooskõlas käesoleva seaduse § 892 lõikega 2 ning 

käesoleva paragrahvi lõikega 1, on hoiualal lubatud lageraie langi suurus kuni kaks hektarit ja 

laius kuni 30 meetrit ning turberaie langi suurus kuni viis hektarit. 
 

§ 894. Hoiuala teatis 

(1) Hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja peab esitama hoiuala valitsejale teatise järgmiste 
tegevuste kavandamise korral, juhul kui nende tegevuste elluviimiseks ei ole vajalik 

tegevusluba keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 40 tähenduses: 
1) tee rajamine; 
2) loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine; 
3) veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine; 
4) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; 
5) loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine; 
6) puisniiduilmelisel alal asuvate puude raiumine; 
7) maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine; 
8) roo varumine 

(2) Teatis peab sisaldama kavandatud tööde kirjeldust, mahtu ja aega ning nende 
tegemiskoha skeemi. 

(3) Teatis tuleb esitada hoiuala valitsejale vähemalt üks kuu enne tööde planeeritud algust: 
1) kohaletoomisega, 
2) tähtkirjaga posti teel või 
3) digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga. 

(4) Teatis loetakse esitatuks postitempli või ajatempli järgi postitamise päeval või 
kohaletoomise puhul päeval, mil hoiuala valitseja on selle registreerinud. 

(5) Hoiuala valitseja hindab ühe kuu jooksul teatise saamisest arvates kavandatud tegevuse 
vastavust käesoleva seaduse §-s 892 esitatud nõuetele ning otsustab vastavalt 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-le [VIIDE ÜLDOSALE] ning §-le [VIIDE ÜLDOSALE] 
keskkonnamõju hindamise või Natura hindamise vajaduse.  

(6) Juhul, kui keskkonnamõju hindamist või Natura hindamist ei algatata, kinnitab hoiuala 
valitseja teatise ja tagastab selle esitajale.  

(7) Juhul, kui algatatakse keskkonnamõju hindamine või Natura hindamine, peatub teatise 

menetlemine vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § [VIIDE ÜLDOSALE]  kuni 

keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmiseni või Natura hindamise aruande 
valmimiseni. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul menetluse jätkumisel pärast 
keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmist või Natura hindamise aruande valmimist 

teeb hoiuala valitseja otsuse teatises märgitud tegevuse lubatavuse kohta, arvestades 

keskkonnamõju hindamise või Natura hindamise tulemusi ning: 
1) kinnitab teatise, esitades tingimused, mida järgides võib kavandatud töid teha või 
2) keelab tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi 
säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud. 
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(9) Hoiuala teatise vormi ning teatise kinnitamise, läbivaatamise ja tagastamise korra 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(10) Hoiualal ei kehti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teatise esitamise kohustus 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja elamu- ja õuemaa kõlvikutel tehtavate tööde 

kohta.  
 

4. jaotis 
Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid 

 

§ 895. Looduskaitse kohaliku omavalitsuse tasandil 

(1) Looduskaitse eesmärk kohaliku omavalitsuse tasandil on piirkonna looduse eripära, 
esindavate väärtuste kaitse kohalikul tasandil vastavalt käesoleva seaduse § 847 lõikele 7. 

(2) Looduskaitset kohaliku omavalitsuse tasandil teostatakse looduse säilitamise seisukohalt 

oluliste alade või üksikobjektide kasutamise piiramisega, võttes need alad või üksikobjektid 
kaitse alla ning määrates nende kasutamise piirangud  

(3) Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets käesoleva seadustiku metsa 
peatüki tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Loa andmise 

tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus. 
 

§ 896. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise eeldused 

 
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise eelduseks on selle esinduslikkus, haruldus, 
ohustatus, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus. 
 

§ 897. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek 

(1) Igaühel on õigus esitada kohalikule omavalitsusele ettepanek loodusobjekti kohaliku 

kaitse alla võtmiseks. 

(2) Ettepanek loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmiseks peab sisaldama loodusobjekti: 
1) kaitse alla võtmise põhjust; 
2) ettepanekut loodusobjekti kaitse eesmärgi osas; 
3) pindala, kui see on asjakohane, ja andmeid objekti asukoha kohta; 
4) kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust; 
5) kaitse alla võtmisega ja kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut. 

(3) Kohalik omavalitsus korraldab ettepanekus nimetatud loodusobjekti kohaliku kaitse alla 

võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi, kaasates 

selleks vastava ala eriteadmistega isiku (edaspidi ekspert). 

(4) Kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil puuduvad käesolevas peatükis 
sätestatud kohaliku kaitse alla võtmise eeldused, keeldub kohalik omavalitsus edasisest 
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menetlusest, edastades ettepaneku tegijale eksperdi arvamuse koos kaitse alla võtmise 

algatamisest keeldumise otsusega. 

(5) Kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil on käesolevas peatükis sätestatud 

kohaliku kaitse alla võtmise eeldused, algatatakse kohaliku kaitse alla võtmise menetlus. 

(6) Kui on esitatud loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek, kohaldatakse 

loodusobjekti mõjutada võivate muude menetluste osas käesoleva seaduse § 858 lõikes 6 
sätestatut. 
 

§ 898. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus 

(1) Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatab kohalik omavalitsus. 

(2) Kohalik omavalitsus avaldab teate loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise kohta 

kohalikus ajalehes ning valla või linna veebilehel. 

(3) Teade peab sisaldama teavet: 
1) loodusobjekti kohta, mida kavatsetakse kohaliku kaitse alla võtta; 
2) loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanekuga või otsuse eelnõuga tutvumise 

võimalustest; 
3) avaliku arutelu toimumise koha ning aja kohta või ettepanekut arutada asja ilma 

avaliku aruteluta; 
4) vastuväidete ja ettepanekute esitamise tähtaja kohta. 

(4) Kohalik omavalitsus saadab loodusobjekti asukoha kinnisasja omanikule käesoleva 
paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetega teate tähtkirjaga. 

(5) Kui menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud 
vastuväidet algataja ettepanekule mitte korraldada kohaliku kaitse alla võtmisel avalikku 

arutelu, loetakse menetlusosaline asja arutamisest avalikul arutelul loobunuks. 

(6) Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise otsuse eelnõu koos menetluse senises käigus 

saadud või koostatud dokumentidega, mille avalikustamine ei ole seadusega keelatud, 

pannakse tutvumiseks välja loodusobjekti asukohajärgses Keskkonnaametis ja valla- või 

linnavalitsuses ning kohaliku omavalitsuse veebilehel. Avalik väljapanek ei tohi kesta vähem 

kui kaks nädalat. 

(7) Avaliku väljapaneku kestel kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab 

kohalik omavalitsus kahe nädala jooksul pärast väljapaneku lõppemist.  

(8) Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist ning kaitse alla võtmise otsuse eelnõu 

uuendamist korraldatakse avalik arutelu, välja arvatud juhul, kui tähtaja kestel ettepanekuid 

või vastuväiteid ei esitatud ja käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 3 kohaselt oli tehtud 
ettepanek asja avalikku arutelu mitte korraldada.  

(9) Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad loodusobjekti kaitse 
alla võtmise otsuse põhiseisukohad, avaldatakse uus teade ja korraldatakse uus avalik 

väljapanek käesoleva paragrahvi lõigetes 7–9 sätestatud korras.  
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§ 899. Riigi nõusoleku küsimine 

(1) Juhul, kui loodusobjekti asukoht asub osaliselt või tervikuna keskkonnaregistri maardlate 

nimistus arvel oleva üleriigilise tähtsusega maardla piires, riigimetsas või alal, kuhu on 

planeeringuga kavandatud rajada riiklikult tähtis ehitis planeerimisseaduse § 32 tähenduses, 
küsib kohalik omavalitsus loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmiseks nõusolekut: 

1) üleriigilise tähtsusega maardla puhul Keskkonnaministeeriumilt; 
2) riigimetsa puhul riigimetsa valitsejalt; 
3) riiklikult tähtsa ehitise puhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt või 

Kaitseministeeriumilt 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutus teatab kohalikule omavalitsusele oma 

seisukoha kirjalikult.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel võib loodusobjekti kohaliku kaitse alla 

võtta ainult käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asutuse nõusolekul. Asutus võib 

nõusoleku andmisest keelduda ainult juhul, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi. 
 

§ 900. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine planeeringu alusel 

(1) Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise võib ette näha üldplaneeringus või 

detailplaneeringu kehtestamisel.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul: 
1) ei kohaldata käesoleva seaduse § 898 lõigetest 1-2 ja 5 tulenevaid nõudeid; 
2) korraldatakse käesoleva seaduse § 898 lõikes 6 nimetatud avalik väljapanek koos 

planeeringu avaliku väljapanekuga; 
3) korraldatakse käesoleva seaduse § 898 lõikes 8 nimetatud avalik arutelu koos 

planeeringu avaliku aruteluga. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kohalik omavalitsus loobuda 
loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute 

otstarbekuse ekspertiisist, kui hinnang loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise 

põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse kohta antakse planeeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.  
 

§ 901. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise otsus 

(1) Loodusobjekt võetakse kohaliku kaitse alla volikogu korraldusega. 

(2) Pindalalise loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisel: 
1) määratakse ala kaitse alla võtmise eesmärk; 
2) kehtestatakse ala kaitsekord (kaitse-eeskiri); 
3) määratakse ala piir. 

(3) Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise otsusele lisatakse loodusobjekti asukoha kaart. 
 

§ 902. Kohalikul tasandil kaitstava loodusobjekti kaitsekord 
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(1) Kohaliku kaitse alla võetud maa-alal rakendatakse käesoleva seaduse §-s 888 sätestatud 

kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga leevendada. 

(2) Kaitse-eeskirjaga piiritletakse pindalalise objekti ühe või mitme erineva rangusastmega 

piiranguvööndi ulatus ning määratakse käesoleva seadusega sätestatud piirangute osaline 

või täielik, alaline või ajutine kehtivus. 

(3) Maastiku üksikelemendi kohaliku kaitse alla võtmisel määratakse: 
1) kaitse alla võtmise eesmärk; 
2) kaitsevööndi ulatus; 
3) kaitsekord. 

(4) Maastiku üksikelemendi ümber moodustatakse 50 meetri kaugusele ulatuv kaitsevöönd, 

kui kaitse alla võtmisel ei sätestata selle väiksemat ulatust. Kaitsevööndis rakendatakse 

käesoleva seaduse §-s 888 sätestatud kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga leevendada. 

(5) Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstava loodusobjekti valitsemisele kohaldatakse 

käesoleva seaduse § 869 lõikes 1 sätestatut.  

(6) Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstava loodusobjekti valitseja on loodusobjekti kaitse 
alla võtmise otsustanud kohalik omavalitsus või tema poolt valitsema volitatud valla- või 
linnavalitsus. 

(7) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt tähistatakse valitseja poolt nii, et 

kaitstava loodusobjekti asukohast looduses oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada. 

(8) Kui kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt võetakse kaitsealana, hoiualana, 

püsielupaigana või kaitstava looduse üksikobjektina riikliku kaitse alla, jääb loodusobjekt ka 
kohaliku kaitse alla. Kaitsekordade vastuolu korral kohaldatakse kaitseala või kaitstava 

looduse üksikobjekti riikliku tasandi kaitsekorda, juhul kui riikliku tasandi kaitsekord on 

kohaliku tasandi kaitsekorrast rangem.  
 

§ 903. Kohaliku kaitsekohustuse teatis 

(1) Kohaliku kaitse alla võetud loodusobjekti valitseja väljastab kahe kuu jooksul 

loodusobjekti kaitse alla võtmisest loodusobjekti sisaldava või selle piiresse jääva kinnisasja 
omanikule, kinnistusraamatusse kantud valdajale, riigivara valitseja volitatud isikule või 

asutusele kaitsekohustuse teatise (edaspidi kohaliku kaitsekohustuse teatis). 

(2) Kohaliku kaitsekohustuse teatis sisaldab: 
1) andmeid kaitstava loodusobjekti, selle kaitse alla võtja ja kaitse alla võtmise aja kohta; 
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise eesmärki; 
3) andmeid kaitstava loodusobjekti valitseja kohta; 
4) kaitstaval loodusobjektil kehtivate kitsenduste loetelu. 

(3) Kohaliku kaitse alla võetud loodusobjekti sisaldava kinnisasja valdaja vahetumise korral 

väljastatakse kohaliku kaitsekohustuse teatis uuele valdajale kahe kuu jooksul, arvates 
valdaja vahetumisest. 
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(4) Kaitsekorra muutumise korral väljastatakse kinnisasja valdajale uus kohaliku 

kaitsekohustuse teatis kahe kuu jooksul, arvates kaitsekorra muudatuste jõustumisest. 

§ 904.  Kohalikul tasandil kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamine  

(1) Kohaliku kaitse alla võetud loodusobjekti sisaldava kinnisasja või selle osa võõrandamisel 
või asjaõigusega koormamisel peab asjakohane leping sisaldama järgmist kaitstava 

loodusobjektiga seotud teavet: 
1)loodusobjekti nimetus;  
2)loodusobjekti valitseja nimi;  
3) viide loodusobjekti kaitse alla võtmise otsusele. 

 

§ 905. Kohaliku kaitse alla võtmise otsuse ja kaitse-eeskirja muutmine ja kehtetuks 
tunnistamine 

 
Kohaliku kaitse alla võetud loodusobjekti kaitse eesmärgi või välispiiri muutmisele või kaitse-
eeskirjas märgitud piirangute või loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse olulisele 
muutmisele või kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 897 ja 898 
sätestatut. 
 

5. jaotis 
Liigid 

 
1. alljaotis 

Liikide suhtes kehtivad üldised looduskaitselised nõuded 
 

§ 906. Kodumaiste loomaliikide asustamine ja arvukuse reguleerimine  

(1) Kodumaiste liikide võõrsilt sissetoodud elusate isendite loodusesse laskmine on keelatud, 

välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamine Keskkonnaameti loa alusel.  

(2) Kohaliku liigi isendit tohib ümber asustada Keskkonnaameti loa alusel.  

(3) Kohaliku loomaliigi tehiskeskkonnas peetud isendi loodusesse laskmine toimub üksnes 
käesoleva seaduse §-s 915 nimetatud tegevuskava alusel, välja arvatud vigastuse ravimise 

või elujõulisuse taastamise eesmärgil tehiskeskkonnas hoitud isendi loodusesse laskmine.  
 

§ 907. Looduslikult esinevate lindude üldised kaitsenõuded 

(1) Keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja 

kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 
sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel. 

(2) Keelatud on looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal, välja arvatud: 



 277

1) kui lind ohustab otseselt inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti 
vältida või tõrjuda; 

2) käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul Keskkonnaameti loa alusel; 
3) linnu isendi märgistamisel käesoleva seaduse § 911 sätestatud juhul Keskkonnaameti 

loa alusel. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud juhul tuleb häirimisest kirjalikult või 

elektrooniliselt teatada Keskkonnaametile hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast häirimist. 

(4) Liigi arvukuse reguleerimise eesmärgil võib Keskkonnaamet lubada linnumunade, välja 

arvatud kaitsealuste lindude munad, korjamist ja kahjustamist või jahiulukite nimekirja 

kuuluvate lindude aastaringset laskmist või püüdmist, kui see on vajalik: 
1) elanikkonna ohutuse huvides; 
2) lennuohutuse tagamiseks; 
3) põllukultuuride, põllumajandusloomade ja kalakasvatuste olulise kahjustamise või muu 
olulise varalise kahju vältimiseks; 
4) loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse ning looduslike elupaikade säilitamise huvides. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud loa andmisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 
924 lõikes 7 sätestatut. 
 

§ 908. Abitusse olukorda sattunud loom  

(1) Looduses vabalt elava looma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning 

abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma vedu ning loodusesse tagasiviimist 
korraldab päästekeskus või Keskkonnaamet. Kui looduses vabalt elava looma abitut olukorda 
põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma 
vedu ning loodusesse tagasiviimist korraldab päästekeskus nõustab Keskkonnaamet 

päästekeskust nende toimingute läbiviimiselt. 

(2) Looduses vabalt elava vigase või haige looma elujõulisuse taastamist korraldab 
Keskkonnaamet.  
 

§ 909. Metsas koeraga liikumine 

(1) Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas võib 
liikuda ainult lõastatud koertega. 

(2) Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil. 
 

§ 910. Linnu, nahkhiire või muu loomaliigi isendi märgistamine 

(1) Linnu, nahkhiire või muu loomaliigi isendi märgistamise all mõeldakse käesolevas 
seaduses linnu, nahkhiire või muu loomaliigi isendi püüdmist ja varustamist teadusuuringute 

eesmärgil märgisega, sealhulgas raadiosaatjaga või kiibiga. 

(2) Märgistamisega seotud töid korraldab Keskkonnaamet. 
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(3) Linnu, nahkhiire või muu loomaliigi isendi märgistamine on lubatud Keskkonnaameti loal.  

(4) Märgistajal peab luba märgistamise ajal kaasa olema.  
 

§ 911. Linnu, nahkhiire või muu loomaliigi isendi märgistamise loa andmise tingimused 

(1) Märgistamise luba võib taotleda vähemalt 16-aastane isik, kes peab olema atesteeritud 
märgistaja.  

(2) Luba antakse kuni kümneks aastaks.  

(3) Loa omaja on kohustatud esitama märgistamise kohta andmeid.  

(4) Märgistamise loa taotlemise, taotleja atesteerimise korra, samuti loa sisu, andmise, 

andmisest keeldumise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise korra ning loa vormi ja 
käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud andmete esitamise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 912. Võõrliigid  

(1) Võõrliikide elusate isendite või paljunemisvõimeliste osade loodusesse laskmine või 
viimine on keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse 8. peatüki alusel metsapuudena 

kasvatada lubatud võõrpuuliikide istutamine ja külvamine.  

(2) Võõrliikide loodusesse laskmiseks või viimiseks ei loeta taimede kasvatamist inimtekkega 
ja püsivalt hooldatud kooslustes, välja arvatud pool-looduslikud kooslused, mis vajavad 
inimese hoolt (nt puisniidud), ning loomade kasvatamist kinnistes vesiviljeluskohtades 

tähenduses, mille annab nõukogu määrus (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnas 
puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses (ELT L 168, 28.06.2007, lk 1–17). 

(3) Nende looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja, mille elusate isendite 
sissetoomine Eestisse ning tehingud elusate isenditega on keelatud, kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(4) Loodusesse sattunud võõrliigi isendite arvukuse reguleerimist korraldab Keskkonnaamet. 

Kinnisasja omanikul ei ole õigust takistada Keskkonnaameti tegevust võõrliigi isendite 

arvukuse reguleerimisel. 

(5) Tehistingimustes peetavaid võõrliigi isendeid tohib tehistingimustesse ümber asustada 
üksnes Keskkonnaameti loa alusel.  

(6) Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide isendite tehistingimustes kasvatamine ja 
tehingud nende liikide elusate isenditega on keelatud, välja arvatud teaduslikult 

põhjendatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel. 

(7) Minki ja kährikut võib tehistingimustes pidada Keskkonnaameti luba omavas farmis 
Mandri-Eestis. Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa 

andmise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.  
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(8) Mingi ja kähriku isendeid võib Eestisse sisse tuua ainult Keskkonnaameti loa alusel 

verevärskenduse eesmärgil ning mitte rohkem kui  20 protsendi ulatuses põhikarja suurusest 

farmi kohta kahe aasta jooksul. 

(9) Võõrliiki loodusesse laskmisega seotud teabe vahetamise ja Euroopa Komisjoniga 

konsulteerimise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(10) Võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide vesiviljeluses kasutamise loa annab 
Keskkonnaamet. Loa andmisel kohaldatakse Euroopa Liidu nõukogu määruses (EÜ) nr. 

708/2007 võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses (ELT L 

168, 28.06.2007, lk. 1 – 17), sätestatut. 
 

2. alljaotis 
Kaitsealuste liikide kaitsenõuded 

 

§ 913. Liikide kaitsekategooriad  

(1) I kaitsekategooriasse arvatakse: 
1) liigid, mis on Eestis haruldased, esinevad väga piiratud alal, vähestes elupaikades, 

isoleeritult või väga hajusate asurkondadena; 
2) liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on inimtegevuse mõjul vähenenud, 

elupaigad ja kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja väljasuremine Eesti looduses on 
ohutegurite toime jätkumisel väga tõenäoline.  

(2) II kaitsekategooriasse arvatakse: 
1) liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb ning levik Eestis 

väheneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel; 
2) liigid, mis võivad olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel sattuda 

hävimisohtu.  

(3) III kaitsekategooriasse arvatakse: 
1) liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja 

mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad 
sattuda ohustatud liikide hulka; 

2) liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude 
rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu.  

 

§ 914. Liikide soodsa seisundi tagamine  

(1) I kaitsekategooria liikide kõikide teadaolevate elupaikade või kasvukohtade kaitse 

tagatakse kaitsealade või hoiualade moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega.  

(2) II kaitsekategooria liikide vähemalt 50 protsendi teadaolevate ja keskkonnaregistris 

registreeritud elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade 
moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest.  
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(3) III kaitsekategooria liikide vähemalt 10 protsendi teadaolevate ja keskkonnaregistris 

registreeritud elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade 

moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 alusel kaitse alla võtmata II ja III kategooria 

kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse.  
 

§ 915. Liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava  

(1) Tegevuskava koostatakse: 
1) I kaitsekategooria liigi kaitse korraldamiseks;  
2) liigi soodsa seisundi tagamiseks, kui liigi teadusinventuuri tulemused näitavad, et seni 

rakendatud abinõud seda ei taga, või kui seda nõuab rahvusvaheline kohustus;  
3) liigi ohjamiseks, kui liigi teadusinventuuri tulemused näitavad liigi arvukuse 

suurenemisest tingitud olulist negatiivset mõju keskkonnale või ohtu inimese tervisele 
või varale.  

(2) Tegevuskava peab sisaldama: 
1) liigi bioloogia, arvukuse ja leviku andmeid; 
2) ohustatud liigi soodsa seisundi tagamise tingimusi; 
3) liigi ohutegureid; 
4) kaitse või ohjamise eesmärki; 
1) liigi soodsa seisundi saavutamiseks või ohjamiseks vajalike meetmete eelisjärjestust ja 

nende teostamise ajakava; 
5) kaitse või ohjamise korraldamise eelarvet.  

(3) Tegevuskava kehtestab keskkonnaminister 

(4) Tegevuskava avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel, arvestades §-s § 918 
sätestatud piiranguid kaitsealuste liikide elupaikade kohta teabe avalikustamisele 

§ 916. Püsielupaiga kaitse  

(1) Püsielupaigas kehtib käesoleva seaduse §-des 887 või 888 sätestatud kaitsekord, mis 

määratakse püsielupaiga kaitse alla võtmisel käesoleva seaduse § § 860 lõikes 2 nimetatud 
määrusega  

(2) Kui püsielu paik, välja arvatud asustamata tehispesa, ei ole kaitse alla võetud käesoleva 
seaduse § 860 lõikes 2 nimetatud määrusega, on selleks: 

1) lendorava pesapuu ja seda ümbritsev ala 25 meetri raadiuses; 
2) merikotka, madukotka ja kalakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 200 meetri 

raadiuses; 
3) suur-konnakotka ja must-toonekure pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 meetri 

raadiuses; 
4) väike-konnakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 100 meetri raadiuses; 
5) kaljukotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 500 meetri raadiuses; 
6) väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 

meetri raadiuses.  
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(3) Pesapuu avastanud isik on kohustatud informeerima sellest Keskkonnaametit kolme 

ööpäeva jooksul.  

(4)  Kui käesolevas paragrahvis nimetatud liigi püsielupaiga kaitsekord ei ole määratud 

käesoleva seaduse § 860 lõikes 2 nimetatud määrusega, kehtib alates pesapuu leidmisest 

lendorava, kaljukotka, merikotka, madukotka, kalakotka, suur- ja väike-konnakotka ning 

must-toonekure püsielupaigas käesoleva seaduse §-s 887 määratud kaitsekord.  

(5) Kui käesolevas püsielupaik ei ole kaitse alla võetud käesoleva seaduse § 860 lõikes 2 

nimetatud määrusega, on inimesel keelatud viibimine kalju- ja merikotka püsielupaigas 15. 

veebruarist 31. juulini, madukotka, kalakotka, suur- ja väike-konnakotka ning must-

toonekure püsielupaigas 15. märtsist 31. augustini.  

(6) Metsise püsielupaigas on keelatud metssea lisasöötmine. 

(7) Püsielupaiga kohta käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud kitsendused ei kehti 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja elamumaal, põllumajandusmaal ja õuemaal, 

samuti avalikus kasutuses oleval teel.  

(8) Püsielupaigas kehtiva liikumiskeelu ajal võib püsielupaigas viibida õppe- või 

teadusotstarbel filmimiseks, pildistamiseks ja häälte salvestamiseks Keskkonnaameti loa 

alusel, kui tegevus ei ohusta kaitsealuse liigi isendit.  

(9) Püsielupaiga valitsejal on õigus korraldada kaitsekorra või tegevuskava kohaseid töid 
kohaliku omavalitsuse, maaomaniku või mõne muu isikuga sõlmitud lepingu alusel.  
 

§ 917. Koelmuala kaitse 

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse või nende elupaikade kaitseks piiratakse käesolevas 
paragrahvis sätestatud tingimustel nende kudemis- ja elupaikadeks olevate veekogude 
kasutamist. 

(2) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle 

lõigul on keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, 

uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, 
veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui 

sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi.  

(4) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  
 

§ 918. Teabe avalikustamine  

(1) I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine 

massiteabevahendites on keelatud.  
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(2) Püsielupaiga kaitse alla võtmise otsuse avaldamisel Riigi Teatajas ei avaldata püsielupaiga 

täpset asukohta.  
 

§ 919. Rändeteede kaitse  

(1) Ehitamise planeerimisel, ehitamisel ja ehitiste kasutamisel tuleb tagada kaitsealuste 

liikide isenditele võimalikult ohutud elu- ja liikumistingimused. 

(2)  Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus kehtestada keskkonnaministri 

ettepanekul ajutisi liiklemispiiranguid loomade rändeteede kaitseks.  
 

§ 920. Loomaliigi isendite paljunemis- ja puhkekohtade kahjustamise keeld 

 
Keelatud on hävitada ja kahjustada nende loomaliikide isendite selgelt märgatavaid 
paljunemis- või puhkekohti, mida EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta nimetab IV lisa punktis a.  
 

§ 921. Liigi elutingimuste parandamine  

 
Kaitsealuse liigi isendite elutingimuste sihipärane parandamine on lubatud üksnes käesoleva 
seaduse §-s 915 nimetatud tegevuskava või käesoleva seaduse §-s 872 nimetatud 
kaitsekorralduskava alusel.  
 

§ 922. Kaitsealuse liigi isendi loodusest eemaldamine  

(1) Keelatud on eemaldada loodusest (sh pidada ja kasvatada) kaitsealuse liigi, sealhulgas 

loomaliigi, mida on nimetatud EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta IV lisa punktis a, või taimeliigi, mida on 

nimetatud selle direktiivi IV lisa punktis b, isendit, välja arvatud vigastuse ravimiseks ning 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel. 

(2) Kaitsealuse liigi isendit tohib loodusest eemaldada õppe-, meditsiini- või teadusotstarbel 
või taasasustamise eesmärgil Keskkonnaameti loa alusel või ümberasustamise eesmärgil 

üksnes siis, kui see ei kahjusta liigi soodsat seisundit, välja arvatud § § 912 lõikes 10 
sätestatud juhtudel. 
 

§ 923. Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamine 

(1) Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamine on lubatud üksnes järgmistel eesmärkidel: 
1) inimese tervisele tekkinud ohu vältimiseks; 
2) lennuohutuse tagamiseks; 
3) liigi populatsiooni tugevdamiseks; 
4) teadusuuringute läbiviimiseks; 
5) liigi populatsiooni reintrodutseerimiseks; 
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6) liigi populatsiooni hävimise vältimiseks elupaiga muutuste või muude tegurite tõttu, 
mida ei ole võimalik ära hoida ega kõrvaldada. 

(2) Ümberasustamine on lubatud vaid juhul, kui see ei mõjuta ebasoodsalt liigi soodsat 

seisundit. 

(3) Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. 
 

§ 924. Isendi surmamise, kahjustamise ja häirimise piirangud 

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik surmamine, välja arvatud eutanaasia eesmärgil, on 

keelatud.  

(2) I kaitsekategooria imetajate klassi kuuluva loomaliigi isendi surmamine on lubatud: 
1) kui loom ohustab otseselt inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti 

vältida või tõrjuda; 
2) elanikkonna ohutuse huvides.  

(3) II või III kaitsekategooria loomaliigi isendi surmamine on lubatud: 
1) kui loom ohustab otseselt inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti 

vältida või tõrjuda; 
2) elanikkonna ohutuse huvides; 
3) lennuohutuse huvides; 
4) kui see on vajalik oluliste põllumajanduskultuuride või põllumajandusloomade, 

kalakasvatuse või muu olulise vara kahjustamise vältimiseks; 
5) õppe- või teadusotstarbel.  

(4) Keskkonnaminister kehtestab määrusega nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 looduslike 

looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisade A–D alusel 
nende loomaliikide nimekirja, kelle elusate isendite surmamine on lubatud. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul tuleb looma surmamisest 
kirjalikult teatada Keskkonnaametile või Keskkonnainspektsioonile ühe tööpäeva jooksul.  

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1, lõike 2 punktis 2 ja lõike 3 punktides 2–5 nimetatud 
juhtudel surmatakse loom Keskkonnaameti loa alusel. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud loa võib anda, kui olukorra lahendamiseks ei ole 

alternatiivseid loomastikku ja linnustikku vähem ebasoodsalt mõjutavaid meetmeid. Loas 
tuleb märkida: 

1) milliste liikide ja isendite suhtes luba antakse;  
2) tegevusteks lubatud vahendid, seadised või viisid;  
3) millise ohu või riski tingimustel ja millisel ajal ning kus tegevusi võib läbi viia;  
4) loa saaja;  
5) seire või muud tulemuste jälgimise ja kontrolli vahendid.  

(8) Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade 

kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 

922 ja  § 911 lõikes 1 sätestatud juhul. 
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(9) I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja 

hävitamine, on keelatud. Tahtlikuks kahjustamiseks ei loeta käesoleva seaduse §-s 915 

nimetatud tegevuskava meetmete elluviimist.  

(10) Keelatud on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja 

loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas.  

(11) III kaitsekategooria nende loomaliikide nimekirja, mille isendi surmamine on lubatud 
väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala, kinnitab keskkonnaminister määrusega.  

(12) Loomaliigi isendit, kes ei kuulu kaitsealuse liigi ega jahiulukite hulka ja kes põhjustab 

varalist kahju või tervisekahju, nagu närilised, putukad, teod ja lestad, võib surmata vara või 

tervise kaitseks, arvestades loomakaitseseaduses sätestatud nõudeid. 
 

§ 925. Tehingud kaitsealuste liikide isenditega 

(1) Keelatud on tehingud I, II ja III kaitsekategooria liigi isendiga, välja arvatud nende 
tehistingimustes kasvatatud järglastega.  

(2) Keelatud on tehingud järgmiste isenditega, välja arvatud nende tehistingimustes 
sündinud järglastega või juhul, kui isendid on surmatud või loodusest eemaldatud 

seaduslikul teel: 
1) looduslikult esinevate linnuliikide elus või surnud isenditega ja nende selgelt 

äratuntavate kehaosade või nendest valmistatud toodetega; 
2) loomaliigi, mida nimetatakse EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 

elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta IV lisa punktis a, või 
taimeliigi, mida nimetatakse selle direktiivi IV lisa punktis b, elus või surnud 
isenditega ja nende selgelt äratuntavate osade või nendest valmistatud toodetega.  

(3) I kaitsekategooria liigi isendi valdus ning tehingud sellise isendiga registreeritakse 
keskkonnaregistris.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud registreerimise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

(5) Nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse A ja B kantud liikide isenditele, välja arvatud 

vahetult tarbijale toodete, nagu toidukaubad, kosmeetika, ravimid, müümise korral, peab 
müüja kaasa andma päritolu tõendava dokumendi, mis sisaldab: 

1) liigi teaduslikku nime; 
2) teavet isendi legaalse päritolu kohta (loodusest võetud, kunstlikult paljundatud, farmis 
kasvatatud jne); 
3) Euroopa Liitu sisse toodud isendi korral nimetatud määruse kohaseid erilube; 
4) loomaliikide elusate isendite korral andmeid eelmise omaniku kohta ning 
identifitseerimist võimaldavat teavet (märgis, foto, kirjeldus jne).  

(6) Keelatud on isenditega tehtavad tehingud, mida reguleerib Euroopa parlamendi ja 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, 
31.10.2009, lk 36-39), välja arvatud tehingud nimetatud määruses käsitletud tingimustel 
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§ 926. Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega riikidevahelise 
kauplemise reguleerimine 

(1) Isend käesoleva paragrahvi tähenduses on igas arengujärgus loom, taim või seen või 

tema äratuntav osa või sellest valmistatud toode või muu kaup, mis vastavalt 

saatedokumendile, pakendile või märgistusele või muudel asjaoludel näib olevat 

kaitsekategooria liiki kuuluva looma, taime või seene osa või sellest valmistatud toode.  

(2) EL Nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud liikide isenditega tehtavad 

tehingud ja toimingud (sisse- ja väljavedu, taasväljavedu ja läbivedu, tulu saamise eesmärgil 

omandamine, üldsusele näitamine, kasutamine ja müümine, müügiks pakkumine, müügiks 

hoidmine ning müügiks vedamine) on lubatud nimetatud määrusega sätestatud tingimustel.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määruse kohane korraldusasutus Eestis on 

Keskkonnaministeerium.  

(4) Keskkonnaminister: 
1) määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määruse kohase teadusüksuse; 
2) kehtestab vajaduse korral käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määruse punktides 3 
ja 8 nimetatud valdkondades rangemad meetmed.  

(5) Vabariigi Valitsus määrab tolliasutused, kus toimub käesoleva paragrahvi lõikes 2 

nimetatud määruse lisadesse kantud liikide isendite sisse- ja väljaveo nõuetekohasuse 

kontrollimine, ning määrab elusisenditega tegelemiseks kohandatud tolliasutused.  
 

§ 927. Kaaviari käitluslitsents, selle andmise ja andmisest keeldumise tingimused  

(1) Kaaviari käitluslitsents (edaspidi litsents) on tegevusluba, mis annab isikule õiguse 
kaaviari ekspordi, reekspordi või ühendusesisese kaubavahetuse eesmärgil (taas)pakendada 

või töödelda ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused.  

(2) Litsentsi annab Keskkonnaamet viieks aastaks.  

(3) Litsentsi andmise tingimused on: 
1) isik on tunnustatud toidukäitlemise ettevõtjana; 
2) juriidilise isiku puhul on litsentsi saaja määranud isiku, kes ettevõttes vastutab kaaviari 

töötlemise, pakendamise ja turustamise eest (edaspidi vastutav töötaja).  

(4) Litsentsi andmisest keeldutakse, kui: 
1) isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 toodud tingimustele; 
2) litsentsi taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid; 
3) isiku või vastutava töötaja suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust 

majandustegevuse nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist 
kustutatud; 

4) isik või selle vastutav töötaja on kolme aasta jooksul enne litsentsitaotluse esitamist 
oma varasema tegevusega oluliselt rikkunud käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid 
ohustatud liikidega kauplemisele ja tema suhtes on jõustunud sellekohane süüteootsus; 

5) varasem litsents on kehtetuks tunnistatud kolme aasta jooksul enne litsentsitaotluse 
esitamist.  
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§ 928. Kaaviari käitluslitsentsi kehtetuks tunnistamine ja peatamine 

(1) Litsentsi tunnistab kehtetuks selle andja, kui: 
1) ilmneb, et litsentsi taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid; 
2) isik ei vasta enam paragrahvi § 927 lõike 3 tingimustele; 
3) isik või vastutav töötaja ei täida litsentsi väljaandmisel esitatud nõudeid; 
4) isiku suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust majandustegevuse nõuete 

rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; 
5) isik või vastutav töötaja on oma tegevusega oluliselt rikkunud looduskaitseseadusega 

kehtestatud nõudeid ohustatud liikidega kauplemisele ja tema suhtes on jõustunud 
sellekohane süüteootsus.  

(2) Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 

nimetatud juhtudel annab litsentsi andja litsentsi omajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks 

ning peatab litsentsi kehtivuse puuduste kõrvaldamiseni. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata 

jätmise korral tunnistab litsentsi andja litsentsi kehtetuks.  

(3) Litsentsi peatab selle andja sellest litsentsi omajat informeerides, kui ettevõtte või 
vastutava töötaja tegevuse suhtes on algatatud looduskaitseseadusega kehtestatud 

ohustatud liikidega kauplemise nõuete rikkumise menetlus.  

(4) Litsentsi peatamisel või kehtetuks tunnistamisel on ettevõttel kohustus tagastada 
Keskkonnaametile peatamise või kehtetuks tunnistamise hetkeks kasutamata käesoleva 

paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud märgised.  

§ 929. Kaaviari käitluslitsentsi omaja aruandlus ja kaaviari pakendi märgistamise 
nõuded 

(1) Kaaviari käitluslitsentsi omaja säilitab piisavad dokumendid imporditud, eksporditud, 
reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud või turustatud kaaviari kohta ning esitab 

vastavalt keskkonnaministri kehtestatud vormile sellekohase iga-aastase aruande, 
mis sisaldab imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud või 
turustatud kaaviari kogust, päritolu ja märgistust. 
 
(2) Kaviari käitluslitsentsi omaja märgistab (taas)pakendatud ja töödeldud kaaviari pakendid 
kehtestatud korras. 

(2) Kaaviari pakendite märgistamise kord ja litsentsi omaja poolt käesoleva paragrahvi lõike 
1 kohaselt esitatava aruande vorm kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.  
 

§ 930. Surnuna leitud kaitsealune loom  

(1) Surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendist peab leidja viivitamata 
teavitama Keskkonnaametit.  

(2) Leidja võib surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendi enda valdusesse jätta 

Keskkonnaameti loa alusel.  
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(3) Keskkonnaamet võib loa andmisest keelduda, kui isendit saab kasutada teadus- või 

õppeotstarbel.  

(4) Kui Keskkonnaamet ei anna luba surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendi 

leidja valdusesse jätmiseks või kui leidja ei soovi isendit oma valdusesse jätta, antakse isend 

üle Keskkonnaametile, kes korraldab isendi kasutamise teadus- või õppeotstarbel või isendi 

hävitamise, kui selle kasutamine ei ole otstarbekas.  
 

3. alljaotis 
Vara kaitse looma eest ja looma tekitatud kahju hüvitamine 

 

§ 931. Vara kaitse looma eest  

(1) Vara kaitseks looma eest on lubatud kasutada kõiki kaitseabinõusid, mis ei põhjusta 

looma vigastamist või hukkumist, arvestavad loomakaitseseaduses sätestatud nõudeid ning 

on inimesele ohutud. 

(2) Kui vara valdaja ei ole rakendanud kaitseabinõusid vara kaitseks looma eeldatava ründe 

eest, ei ole tal õigust looma surmata, saada luba looma surmamiseks või saada looma 
tekitatud kahju eest hüvitist.  
 

§ 932. Looma poolt isikutele tekitatud kahju hüvitamine ja hüvitise maksmine  

(1) Hallhülge, viigerhülge, pruunkaru, hundi, ilvese, euroopa naaritsa, merikotka, kalakotka 
ning rändel olevate sookurgede, hanede ja laglede tekitatud kahju ning kahjustuste 

ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse täielikult või osaliselt.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise 

täpsustatud ulatuse ja hüvitamise korra ning ennetusabinõudele tehtud kulutuste 

hüvitamise täpsustatud ulatuse ja korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju hüvitatakse vastavalt kahjukannataja 

taotlusele järgmises ulatuses: 
1) lõkspüünisele hallhülge või viigerhülge tekitatud kahju korral hüvitatakse püünise 

taastamiskulud kulukalkulatsiooni alusel, kuid mitte rohkem kui 30 protsendi ulatuses 
kahju tekkimise aastal kehtivast uue samaväärse püünise müügihinnast; 

2) nakkepüünisele hallhülge või viigerhülge tekitatud kahju hüvitatakse kuni 70 protsendi 
ulatuses püünise taastamiskuludest; 

3) hülge tekitatud kahju kuni 320 euro ulatuses kalapüügiloale märgitud püügivahendi 
kohta aastas;  

4) rändel olevate sookurgede, hanede ja laglede tekitatud kahju kuni 3200 eurot ulatuses 
ühele isikule ühe viljalõikushooaja kohta;  

5) hundi, ilvese ja pruunkaru tekitatud kahju 100 protsendi ulatuses, olles kahjusummast 
eelnevalt lahutanud omaniku omavastutuse osa 64–128 eurot;  

6) kalakasvatusele meri- või kalakotka tekitatud kahju hüvitatakse vastavalt 
kalakasvatuses toituvate kotkaste pesitsusedukusele eksperdihinnangu alusel; 

7) euroopa naaritsa tekitatud kahju 100 protsendi ulatuses eksperdihinnangu alusel.  
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahjustuse ennetamiseks rakendatud 

abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50 protsendi ulatuses, kusjuures ühele isikule 

makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.  

(5) Looma tekitatud kahju hüvitamist korraldab Keskkonnaamet. 
 

6. jaotis 
Kivistised ja  looduse üksikobjektid 

 

§ 933. Kivististe kaitse põhimõtted  

(1) I kaitsekategooriasse arvatakse kivistised, mis esinevad vähestes leiukohtades või mille 

teadaolev leiukoht asub väga piiratud alal.  

(2) II kaitsekategooriasse arvatakse kivistised, mille: 
1) leiukohtade säilimine olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel on kaheldav; 
2) tervikeksemplaride leiud esinevad harva.  

§ 934.  Kivististe kaitse 

 
(1) Kaitsealuse kivistise teadaolevatest leiukohtadest esinduslikumate kaitseks moodustatakse 
kaitsealad või võetakse leiukohad kaitse alla kaitstavate looduse üksikobjektidena. 
 
(2) Kaitsealuse kivistise looduslikus leiukohas on keelatud tegevus, mis võib leiukoha 
hävitada või seda kahjustada. 
 
(3) Kaitsealuse kivistise leiukohtade leidmisest tuleb teavitada Keskkonnaametit. 
 
(4) I kaitsekategooria kivistist tohib looduslikust olekust eemaldada üksnes teadusotstarbel 
Keskkonnaameti loa alusel. 
 
(5) Lõikes 4 nimetatud loa andmisest võib keelduda, kui: 
1) loa taotleja ei taga kivistise püsivat säilitamist Eesti riiklikus või avalik-õiguslikus 
muuseumis või teadusasutuses; 
2) loa taotleja on oma varasema tegevusega rikkunud käesoleva seadusega kehtestatud 
nõudeid kivististe kaitsele ja tema suhtes on jõustunud sellekohane süüteootsus; 
3) loa taotleja on loa taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid. 
 
(6) Tehingud kaitsealuse kivistisega või nende riigist välja viimine on lubatud üksnes 
keskkonnaameti loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 
 
(7) Lõikes 6 nimetatud loa andmisest võib keelduda, kui: 
1) on tegemist Eesti teadusele erakordse kivistisega; 
2) on tegemist  seni kirjeldamata liigiga; 
3) loa taotleja on oma varasema tegevusega rikkunud käesoleva seadusega kehtestatud 
nõudeid kivististe kaitsele ja tema suhtes on jõustunud sellekohane süüteootsus; 
4) loa taotleja on loa taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid. 
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(8) Kaitsealuse kivistise leiukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud, kui see 
võib põhjustada ohtu leiukohale. 
 

§ 935. Looduse üksikobjekti kaitse  

(1) Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel moodustub selle ümber 50 
meetri raadiuses piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise otsusega ei kehtestata 

piiranguvööndi väiksemat ulatust.  

(2) Keskkonnaministril on õigus kehtestada kaitstava looduse üksikobjekti või -objektide 

rühma kaitse-eeskiri, mis kehtestab käesoleva seaduse §-s 888 sätestatud kitsenduste ja 
kohustuste ulatuse loodusobjekti kaitseks määratud alal.  

(3) Looduse üksikobjektide rühma kaitse alla võtmisel moodustub selle ümber 50 meetri 

laiune piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise otsusega ei kehtestata piiranguvööndi 

väiksemat ulatust. Üksikobjektide rühma ümbritseva piiranguvööndi sisepiir kulgeb mööda 

servmiste objektide välispunkte ühendavat mõttelist joont, kusjuures objektide rühma alune 
maa kuulub samuti piiranguvööndisse. 

(4) Keelatud on kaitse alla võetud looduse üksikobjekti kaitse-eeskirjaga vastuolus olev või 
objekti seisundit või ilmet ebasoodsalt mõjutada võiv tegevus, kui seda ei tingi objekti 
säilitamiseks või objektist tekkiva kahju vältimiseks rakendatavad abinõud.  

 
4. jagu 

Rand ja kallas 
 

§ 936. Ranna ja kalda kaitse eesmärk 

 
Ranna või kalda kaitse eesmärk on: 

1) ranna või kalda maastike ilme säilitamine; 
2) rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine; 
3) inimtegevuse tulemusena ranna või kalda loodus- ning vee elukeskkonnale avalduvate  

ebasoodsate mõjude piiramine; 
4) rannal või kaldal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 

 

§ 937. Ranna ja kalda kasutamise kitsendused 

(1) Rannal või kaldal on: 
1) ranna või kalda kaitsevöönd; 
2) ranna või kalda ehituskeeluvöönd; 
3) ranna või kalda veekaitsevöönd. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vööndite laiuse arvestamise lähtejoon on 

põhikaardile kantud veekogu piir (tavaline veepiir). 
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(3) Suurte üleujutusaladega maismaaveekogudel määratakse kõrgveepiir korras, mille 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. Suurte üleujutusaladega maismaaveekogude 

nimistu kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(4) Korduva üleujutusega ala piir mererannal määratakse üldplaneeringuga. Kui korduva 

üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri 

kõrgune samakõrgusjoon. 

(5) Korduva üleujutusega ja suurte üleujutusaladega veekogude ranna või kalda kaitsevöönd, 

veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd koosnevad üleujutatavast alast ja käesoleva seaduse §-

des 938, 940 ja 942 sätestatud vööndi laiusest. 

(6) Üle viie meetri kõrgusel ja tavalisele veepiirile lähemal kui 200 meetrit oleval 
kaldaastangul koosnevad ranna või kalda kaitsevöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd 

kaldaastangu alla kuni veepiirini jäävast alast ja käesoleva seaduse §-des 938, 940 ja 942 

sätestatud vööndi laiusest. 
 

§ 938. Ranna või kalda kaitsevöönd 

 
 Ranna või kalda kaitsevööndi laius on: 

1) Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal 200 meetrit; 
2) üle 10 hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse 

valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 100 meetrit; 
3) allikal ning kuni 10 hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri 

suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 50 meetrit. 
 

§ 939. Kitsendused ranna või kalda kaitsevööndis 

(1) Ranna või kalda kaitsevööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase 
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine.  

(2) Ranna ja kalda kaitsevööndis on keelatud: 
1) heitveesette laotamine; 
2) matmispaiga rajamine; 
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, 

välja arvatud sadamas; 
4) maavara kaevandamine; 
5) mootorsõidukiga sõitmine ja parkimine väljaspool põhikaardile kantud teid ning 

maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde 
tegemiseks, pääste- või demineerimistööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku 
kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, 
pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal 
metsamajandustöödeks, põllumajandustöödeks või maaparandustöödeksRanna  

6) kaitsevööndis on keelatud lageraie.  

(3) Kalda kaitsevööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, välja 
arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde 
tegemisel. 
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(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5 toodud keelud ei laiene maavara või maa-

ainese kaevandamise tulemusena tekkinud tehisveekogule, mis asub kehtival mäeeraldisel 

või selle mäeeraldise teenindusmaal, kuni kaevandamisega rikutud maa korrastatuks 

tunnistamiseni maapõueseaduse §-s 50 sätestatud korras. 

 

 

§ 940. Ranna või kalda ehituskeeluvöönd 

(1) Juhul, kui planeeringuga ei ole käesoleva seaduse § 943 sätestatud tingimustel määratud 
teisiti, on ehituskeeluvööndi laius rannal või kaldal: 

1) mererannal Narva-Jõesuu linna piires ja meresaartel 200 meetrit; 
2) mererannal, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal 100 meetrit; 
3) linnas ja alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal 

(edaspidi tiheasustusala) 50 meetrit, välja arvatud käesoleva lõike punktis 5 sätestatud 
juhul; 

4) üle 10 hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse 
valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 25 meetrit; 

5) allikal ning kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 
ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 25 meetrit 

(2) Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda 
kaitsevööndi piirini. 
 

§ 941. Kitsendused ranna või kalda ehituskeeluvööndis 

(1) Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. 

(2) Ehituskeeld ei laiene: 
1) hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaale ehitatavale uuele hoonele või rajatisele, 

mis ei jää veekaitsevööndisse; 
2) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa 

suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele; 
3) kalda kindlustusrajatisele; 
4) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 
5) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 
6) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on 

väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist; 
7) piirdeaedadele; 
8) piirivalve rajatisele veekogu rannal või kaldal. 

(3) Lautrit või paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja 
kalda kaitse eesmärkidega ja käesoleva seaduse §-ga 2.§ 399. 

(4) Ehitamisele kaitsealal asuval rannal ja kaldal  kohaldatakse käesolevas jaos sätestatut, kui 
kaitse-eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti. 
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(5) Kui kohalik omavalitsus lubab ranna või kalda ehituskeeluvööndis ehitamist vastuolus 

käesolevas paragrahvis sätestatuga, ei teki isikul, kellele ehitusluba väljastati või kelle 

huvides ehitamine on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust ehitamise 

õiguspärasuse osas. 
 

§ 942. Ranna või kalda veekaitsevöönd 

 
Ranna või kalda veekaitsevööndi ulatus ja piirangud on sätestatud käesoleva seaduse §-s 2.§ 
259. 
 

§ 943. Ranna või kalda ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine 

(1) Ranna või kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades ranna 

või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade 

piiridest, olemasolevate teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. 

(2) Ranna või kalda ehituskeeluvööndit võib kohalik omavalitsus suurendada või vähendada 

üldplaneeringuga. 

(3) Ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti 

nõusolekul. 

(4) Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab kohalik omavalitsus Keskkonnaametile: 
1) taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks, millest nähtuvad ehituskeeluvööndi 
vähendamise põhjendused; 
2) planeerimisseaduse kohaselt vastuvõetud üldplaneeringu; 
3) maavanema seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamise osas. 

(5) Keskkonnaamet hindab nõusoleku andmise otsustamisel ehituskeeluvööndi vähendamise 
vastavust ranna või kalda kaitse eesmärgile ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule. 

(6) Ehituskeeluvööndi laiuse suurendamine ja vähendamine jõustub kehtestatud 

üldplaneeringu jõustumisel. 
 

5. jagu 
Järelevalve ja kahju heastamine või kahju hüvitamine 

 

§ 944. Riikliku järelevalve teostamine 

(1) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 
korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega. 

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.  
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(3) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 46, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.    

(4) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 45 sätestatud korras peatada sõiduki 

ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.  

(5) Keskkonnainspektsioon võib peatada väikelaeva, paadi, jeti või muu tehisliku ujuvobjekti  
(edaspidi veesõiduk) olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise 

kõrvaldamiseks. Veesõiduk peatatakse käesoleva seaduse §-s 948 sätestatud korras. 

(6) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 ja § 51 sätestatud korras valdusesse 

siseneda ja valduse läbivaatust teostada ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või 
korrarikkumise kõrvaldamiseks.  

(7) Korrakaitseorganil on oma ülesannete täitmiseks õigus teha kontrolloste. 
 
 

§ 945. Vahetu sunni kasutamine 

 
Korrakaitseseaduse §-des 29, 46, 49, 50 ja 52 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
 

§ 946. Omavoliliste ehitiste likvideerimine 

(1) Keskkonnainspektsioon võib rakendada korrakaitseseaduse §-des 24 ja 25 nimetatud 
järelevalvemeetmeid kaitsealal, hoiualal, kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis ja 

püsielupaigas ning ranna või kalda ehituskeeluvööndis omavoliliste ehitiste likvideerimiseks.  

(2) Ehitiste likvideerimiseks asendustäitmise rakendamisest peab Keskkonnainspektsioon 

vastavat kohalikku omavalitsust eelnevalt teavitama. 

(3) Käesoleva seaduse tähenduses käsitletakse omavolilise ehitisena ka selliseid ehitisi, mille 

püstitamiseks antud luba on tunnistatud kas kohtu või loa andja poolt tagasiulatuvalt 
kehtetuks.   

§ 947. Väärteo toimepanemise eseme või väärteo objektiks olnud isendi konfiskeerimine 

 
1) Keskkonnainspektsioon või kohus võib käesoleva seaduse §-des § 955 - § 986 sätestatud 
väärtegude toimepanemise vahendi või väärteo objektiks olnud isendi või eseme suhtes 
kohaldada konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83. 
 
(2) Konfiskeeritud isend või ese, mis kuulub kaitsealuste liikide või võõrliikide hulka või 
millega kauplemist reguleerib loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega 
rahvusvahelise kaubanduse konventsioon, antakse tasuta üle keskkonnaministri määratud 
asutusele. Konfiskeeritud isendi või eseme tasuta üleandmise ja hävitamise korra kehtestab 
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keskkonnaminister määrusega. 

§ 948. Veesõiduki peatamine 

(1) Keskkonnainspektsiooni ametnik annab veesõiduki peatamiseks märguande 

peatamissignaalina, kasutades rahvusvahelise signaalkoodi lippe, raadiot, valjuhääldit või 

ruuporit, või muul arusaadaval viisil.  

(2) Kui isik ei täida peatamise märguannet, võib Keskkonnainspektsioon veesõiduki 
sundpeatada, kasutades vahetu sunni vahendina füüsilist jõudu korrakaitseseaduse 5. 

peatükis sätestatud korras.  
 

§ 949. Ohu ennetamise meetmed  

 
Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 
sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 
tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 
ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 eurot. 
 

§ 950. Proovide võtmine 

 
Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove. 
 

§ 951. Viibimine ja liikumine liikumispiirangutega alal 

 
Järelevalveametnik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sh 
maastikusõidukiga või ujuvvahendiga maa- või veealal, kus on viibimine ja liikumine 
keskkonnakaitselistel eesmärkidel õigusaktiga keelatud või piiratud.  
 

§ 952. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
 

§ 953. Loodusobjektile tekitatud kahju heastamine 

(1) Loodusobjektile tekitatud kahju tuleb vältida või heastada vastavalt keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse §-des … [VIIDE ÜLDOSALE] sätestatule. 

(2) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s [VIIDE ÜLDOSALE]  sätestatud loodusobjektile 

tekitatud kahju kindlakstegemisel lähtutakse: 
1) isendite arvust, populatsiooni ja selle levila suurusest; 
2) isendite või kahjustatud ala tähtsusest populatsioonile, liigile, elupaigale või 

kaitstavale alale; 
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3) liigi või elupaiga ohustatusest kohalikul, üleriigilisel või Euroopa Liidu tasandil; 
4) liigi paljunemisvõimest ja elujõulisusest; 
5) elupaiga, liigi ja kaitstava ala looduslikust isetaastumisvõimest; 
6) elupaiga, liigi ja kaitstava ala kaitse eesmärgist ja kaitserežiimist või 

kaitsekategooriast; 
7) elupaiga, liigi või kaitstava ala poolt pakutavatest hüvedest. 

(3) Elupaik käesoleva paragrahvi tähenduses on: 
1) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud liigi elupaik; 
2) käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud määruses nimetatud elupaigatüüp. 

(4) Liik käesoleva paragrahvi tähenduses on: 
1) I, II või III kaitsekategooriasse kuuluv liik; 
2) käesoleva paragrahvi lõike 4 kehtestatud määruses nimetatud liik. 

(5) Täiendava nimekirja elupaigatüüpidest ja liikidest, mida mõistetakse elupaiga ja liigina 

käesoleva paragrahvi tähenduses, kehtestab keskkonnaminister määrusega, lähtudes 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 

keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.04.2004, lk 56–75) 
artikli 2 lõike 3 punktidest a ja b. 

(6) Keskkonnakahjuna võidakse mitte käsitada ebasoodsat mõju: 
1) mis on väiksem kui looduslik muutus, mida peetakse konkreetse elupaiga, liigi või 

kaitstava ala puhul normaalseks; 
2) mis on tekkinud looduslikel põhjustel või tavapärase majandamise käigus või 
3) kui elupaik, liik või kaitstav ala saavutab lühikese aja jooksul ja ilma sekkumiseta kas 

algse olukorra või olukorra, mis võimaldab saavutada algse olukorraga samaväärse või 
parema olukorra. 

(7) Kui keskkonnakahju heastatakse käesoleva paragrahvi ning keskkonnaseadustiku üldosa 

seaduse §-de  [VIIDE ÜLDOSALE] alusel, siis ei ole kahjustuse põhjustanud isikul kohustus 
tasuda rahalist hüvitist käesoleva seaduse § § 954 alusel.  
 

§ 954. Loodusobjektile tekitatud kahju hüvitamine 

(1) Juhul, kui algse olukorra taastamine või sellele võimalikult lähedase loodusliku seisundi 
saavutamine ei ole võimalik, hüvitatakse kahju rahalist hüvitist tasudes, lähtudes käesolevas 

paragrahvis sätestatust.  

(2) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kaitstava loodusobjekti ja kaitsealuse liigi või muu 

loomaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi 

loodusesse laskmisega tekitatud kahju hüvitamise määrad, võttes arvesse käesoleva 

paragrahvi lõigetes 5-12 sätestatud piirsummad ning arvestades kaitstava loodusobjekti 

ohustatuse taset. 

(3) Keskkonnainspektsioonil ja kaitstava loodusobjekti valitsejal on õigus esitada kohtule hagi 
kaitstavale loodusobjektile või liigi isendile tekitatud kahju sissenõudmiseks.  

(4) I kategooria kaitsealuse liigi isendi: 
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1) ebaseaduslikul hävitamisel, elujõuetuseni vigastamisel või ebaseaduslikul 
püsielupaigast eemaldamisel arvestatakse keskkonnakahju 96–1280 eurot isendi kohta; 

2) kahjustamisel arvestatakse keskkonnakahju 16–510 eurot isendi kohta.  

(5) II kategooria kaitsealuse liigi isendi: 
1) ebaseadusliku hävitamise, elujõuetuseni vigastamise või ebaseadusliku püsielupaigast 

eemaldamise korral arvestatakse keskkonnakahju 64–960 eurot isendi või 3,20–13 
eurot isendi massi iga grammi kohta; 

2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 6–320 eurot isendi või 1,30–6,40 
eurot isendi massi iga grammi kohta.  

(6) III kategooria kaitsealuse liigi isendi: 
1) ebaseadusliku hävitamise, elujõuetuseni vigastamise või ebaseadusliku püsielupaigast 

eemaldamise korral arvestatakse keskkonnakahju 32–640 eurot isendi või 1,30–6,40 
eurot isendi massi iga grammi kohta; 

2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 6–64 eurot isendi või 0,64–3,20 
eurot isendi massi iga grammi kohta.  

(7)  Liigi isendi püsielupaiga: 
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 128–9600 eurot; 
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 32–3200 eurot.  

(8)  Kaitstava looduse üksikobjekti: 
1) hävitamisel arvestatakse keskkonnakahju 320–3200 eurot; 
2) kahjustamisel arvestatakse keskkonnakahju 192–1600 eurot.  

(9) EL Nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud liikide isenditega tehtavateks 
tehinguteks ja toiminguteks nimetatud määrusega ja selle alusel kehtestatud reeglite 

rikkumise eest arvestatakse keskkonnakahju 13–127 820 eurot olenevalt liigi ohustatuse 
astmest ja isendi turuväärtusest.  

(10)  Sellise liigi, mis ei ole kaitse all, välja arvatud jahiuluki isendiga tehtud ebaseaduslike 
toimingute – hävitamise, elujõuetuseni vigastamise, loodusest eemaldamise, tahtliku 

häirimise, pesade ja munade tahtliku hävitamise, pesade kõrvaldamise või isenditega ning 
nende selgelt äratuntavate kehaosadega või nendest valmistatud toodetega tehtavate 

tehingute eest arvestatakse keskkonnakahju 32–320 eurot isendi kohta.  

(11)  Võõrliikide loodusesse laskmisega keskkonnale tekitatud kahju arvestatakse 12,80–

6400 eurot võõrliigi isendi kohta.  

(12) Loodusobjektile tekitatud kahju hüvitist kasutatakse seadusega sätestatud otstarbel ja 

korras.  
 

6. jagu 
Väärteokoosseisud 

 

§ 955. Tiheasustusalal kasvava puu ebaseaduslik raie  
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(1) Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut või arestiga.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot.  
 

§ 956. Ranna ja kalda kasutamise ja kaitse nõuete rikkumine  

(1) Ranna või kalda kasutamise või kaitse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut või arestiga.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot.  
 

§ 957. Võõrliikide kasutamisnõuete rikkumine 

(1) Võõrliikide kasutamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 
300 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot.  
 

§ 958. Kaaviari käitluslitsentsi nõuete rikkumine  

(1) Litsentsita kaaviari (taas)pakendamise ja töötlemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut või arestiga.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot.  

(3)  Nõuetekohase aruande esitamata jätmise, selle esitamisega viivitamise või teadlikult 

vale aruande esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.  

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
20 000 eurot.  

(5)  Märgistusnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(6) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot.  
 

§ 959. Looduslikult esinevate linnu- ja nahkhiireliikide kaitsenõuete rikkumine  

(1) Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või 

pesade kõrvaldamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.  
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot.  

(3) Looduslikult esineva linnuliigi isendi tahtliku häirimise ning lindude ja nahkhiirte 

märgistamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.  

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

9600 eurot.  

(5) Looduslikult esineva linnuliigi elus või surnud isendi ja selle selgelt äratuntavate 

kehaosade või nendest valmistatud toodete müügi, müügiks transportimise, müügi 

eesmärgil pidamise ja müügiks pakkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

150 trahviühikut.  

(6) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot.  
 

§ 960. Hülgetoodetega kauplemise nõuete rikkumine 

 
(1) Sellise hülgeisendite kasutamis- või kaitsenõuete rikkumise eest, mida reguleerib Euroopa 
parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta –  
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 
 
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni  
32 000 eurot.“. 
 

§ 961. Kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta uue veekogu rajamine 

(1) Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma 
kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta uue veekogu rajamise eest, kui veekogu 
pindala on suurem kui viis ruutmeetrit ning selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, 

ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks, – karistatakse rahatrahviga kuni 200 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 
 

§ 962. Kaitstavale loodusobjektile ligipääsu või seal viibimise takistamine 

(1) Kinnisasja valdaja poolt kaitstavale loodusobjektile ligipääsu takistamise või kaitstava 

loodusobjekti valitseja ja kaitse korraldaja esindaja või vormikohase õiendiga teadustöötaja 
kaitsealusel kinnisasjal viibimise ebaseadusliku keelamise eest või kaitstava loodusobjekti 

kaitse korraldaja ebaseadusliku takistamise eest kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskavaga 

määratud vajaliku töö tegemisel – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 
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§ 963. Loodusreservaadi kaitsenõude rikkumine 

(1) Loodusreservaadis ebaseadusliku viibimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 964. Ebaseaduslik majandustegevus, rahvaürituse korraldamine, sõitmine, viibimine 
või uue ehitise püstitamine sihtkaitsevööndis 

(1) Sihtkaitsevööndis ebaseadusliku majandustegevuse, rahvaürituse korraldamise, sõiduki, 

maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmise või viibimise eest kaitsealuse liigi elupaigas, 
kasvukohas või rändlindude koondumispaigas või uue ehitise püstitamise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni  
32 000 eurot. 
 

§ 965. Muu sihtkaitsevööndi kaitsenõude rikkumine 

(1) Muu sihtkaitsevööndi kaitsenõude rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 
trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
13 000 eurot. 
 

§ 966. Keelatud tegevus piiranguvööndis või parkides, arboreetumites ja puistutes 

(1) Piiranguvööndis ebaseadusliku uue maaparandussüsteemi rajamise, veekogu veetaseme 

muutmise, maavara kaevandamise, uuendusraie tegemise, ehitise püstitamise või 

rahvuspargis ehitise väliskonstruktsioonide muutmise, maastikukaitseala eritüübina 

kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes puuvõrade või põõsaste kujundamise või 
puittaimestiku istutustööde või raie eest ilma kaitseala valitseja nõusolekuta, samuti 

koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamise kohustuse või metsakasutuse 
piirangute rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 967. Muu piiranguvööndi kaitsenõude rikkumine 

(1) Muu piiranguvööndi kaitsenõude rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 
trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 
 

§ 968. Hoiuala kaitsenõuete rikkumine 

(1) Hoiuala kaitsenõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 969. Hoiuala teatise esitamise kohustuse nõuete rikkumine 

(1) Hoiuala teatise esitamise kohustuse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 
 

§ 970. Lendorava, kaljukotka, merikotka, madukotka, kalakotka, suur- ja 
väikekonnakotka või must-toonekure püsielupaigas viibimise keelu või kaitsekorra 
rikkumine 

 

(1) Lendorava, kaljukotka, merikotka, madukotka, kalakotka, suur- ja väike-konnakotka või 

musttoonekure püsielupaiga kaitsekorra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 971. Metsise püsielupaigas metssea lisasöötmise keelu rikkumine 

(1) Metsise püsielupaigas metssea lisasöötmise keelu rikkumise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 
 

§ 972. Paisu rekonstrueerimine, uue paisu rajamine ja veekogu loodusliku sängi ja 
veerežiimi muutmine 

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle 

lõigul olemasoleva paisu ebaseadusliku rekonstrueerimise eest ulatuses, mis tõstab veetaset, 
samuti uue paisu rajamise ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 973. I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine 
massiteabevahendites 

(1)  I kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamise eest 
massiteabevahendites – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

(3) II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamise eest 

massiteabevahendites – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
20 000 eurot. 
 

§ 974. Kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik surmamine või püüdmine või tahtlik 
häirimine tema paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise või rände ajal 

 

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi õigusvastase tahtliku surmamise või püüdmise või tahtliku 
häirimise eest tema paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise või rände ajal – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 975. I ja II kaitsekategooria taime või seene kahjustamine, sealhulgas korjamine ja 
hävitamine 

(1) I ja II kaitsekategooria taime või seene ebaseadusliku kahjustamise, sealhulgas korjamise 
ja hävitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 976. III kaitsekategooria taime, seene või selgrootu looma hävitamise või loodusest 
korjamise keelu rikkumine 

(1) III kaitsekategooria taime, seene või selgrootu looma ebaseadusliku hävitamise või 

loodusest korjamise keelu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 
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§ 977. Ebaseaduslik tehing kaitsealuse liigi isendiga 

(1) Ebaseadusliku tehingu eest I kaitsekategooria liigi isendiga – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

(3) Ebaseadusliku tehingu eest II kaitsekategooria liigi isendiga – karistatakse rahatrahviga 

kuni 200 trahviühikut. 

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 

(5) Ebaseadusliku tehingu eest III kaitsekategooria liigi isendiga – karistatakse rahatrahviga 

kuni 100 trahviühikut. 

(6) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
 

§ 978. Nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse A ja B kantud liikide isenditele 
päritolu tõendava dokumendi kaasa andmise kohustuse rikkumine 

 

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse A ja B kantud liikide isenditele päritolu 

tõendava dokumendi kaasa andmise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 
kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
13 000 eurot. 
 

§ 979. Kodumaise liigi võõrsilt sissetoodud elusa isendi ebaseaduslik loodusesse laskmine 

(1) Kodumaise liigi võõrsilt sissetoodud elusa isendi ebaseadusliku loodusesse laskmise eest 

– karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 980. Kohaliku loomaliigi isendi ümberasustamise või tehiskeskkonnas peetud kohaliku 
loomaliigi isendi loodusesse laskmise tingimuste rikkumine 

(1) Kohaliku loomaliigi isendi ümberasustamise või tehiskeskkonnas peetud kohaliku 
loomaliigi isendi loodusesse laskmise tingimuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 100 trahviühikut. 



 303

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 
 

§ 981. Kaitsealuse liigi isendi ebaseaduslik loodusest eemaldamine 

(1) I kaitsekategooria liigi isendi ebaseadusliku loodusest eemaldamise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 

(3) II kaitsekategooria liigi isendi ebaseadusliku loodusest eemaldamise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 

(5) III kaitsekategooria liigi isendi ebaseadusliku loodusest eemaldamise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(6) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
 

§ 982. Loomaliigi isendi loata märgistamine 

(1) Loomaliigi isendi loata märgistamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 
trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
 

§ 983. Nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisades A–D nimetatud liigi isendiga tehtavate 
tehingute või toimingute tingimuste rikkumine 

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisades A–D nimetatud liigi isendiga tehtavate 
tehingute või toimingute tingimuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 984. Surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendi ebaseadusliku enda 
valdusesse jätmine 

 
Surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendi ebaseadusliku enda valdusesse 
jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 
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§ 985. Looduse üksikobjekti kaitsenõuete rikkumine 

(1) Looduse üksikobjekti hävitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 

(3) Looduse üksikobjekti kahjustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
 

§ 986. Looduslikult esinevate lindude kaitsenõuete rikkumine 

(1) Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade õigusvastase tahtliku hävitamise ja 

kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest või looduslikult esinevate lindude õigusvastase 
tahtliku häirimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 
 

§ 987. Menetlus 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse 
karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des § 955, § 956 ja § 957–§ 986 sätestatud väärtegude kohtuväline 
menetleja on Keskkonnainspektsioon. 

(3) Käesoleva seaduse §-des § 955 ja § 956 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

valla- või linnavalitsus. 

(4) Käesoleva seaduse §-s § 958 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Keskkonnainspektsioon või Maksu- ja Tolliamet. 

(5)  

§ 988. Trahvi laekumine  

 
Kui hoiatustrahvi või rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, 
kantakse käesoleva seaduse §-des § 955 ja § 956 sätestatud väärtegude eest määratud 
hoiatustrahv ja rahatrahv otsuse teinud kohaliku omavalitsuse eelarvesse.  
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7. peatükk 
GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMIDE KESKKONDA VIIMINE 

 
1. jagu 

 
Eesmärk, reguleerimisala ja mõisted 

§ 989.  Eesmärk  

(1) Käesoleva peatüki eesmärk on: 
1) Vältida  geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimisel või turustamisel tekkida 
võivaid ebasoodsaid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale ning tagada geenitehnoloogia 
turvaline kasutamine ja selle arendamine eetiliselt vastuvõetaval viisil; 
2) Vältida geneetiliselt muundamata  ja geneetiliselt muundatud põllukultuuride segunemist 
ning geneetiliselt muundatud organismide ettekavatsemata esinemist teistes toodetes. 

§ 990. Reguleerimisala 

(1) Käesolev peatükk reguleerib: 
1) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimist, muul eesmärgil kui turustamine; 

2) geneetiliselt muundatud organismide või neid sisaldavate või nendest koosnevate toodete 
turustamist;  
3) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemist. 

(2) Käesolevat peatükki ei rakendata: 
1) inimese geenide muundamisel geenitehnika abil; 
2) selliste geneetilise muundamise menetluste või meetodite abil saadud organismide suhtes, 
mis on saadud mutageneesi abil, või selliste organismide rakkude, kaasa arvatud 
protoplastide, liitmise teel, mis võivad vahetada geneetilist materjali ka traditsiooniliste 
aretusmeetodite abil; 
3) inimese ravimite suhtes, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud organisme või koosnevad 
neist ning mille kasutamist reguleerivad teised õigusaktid; 
4) geneetiliselt muundatud organismide, kaasa arvatud mikroorganismide kasutamisel suletud 
tingimustes; 
5) geneetiliselt muundatud organismide vedude suhtes, mis toimuvad raudteel, maanteel, 
siseveekogul, merel või õhus; 
6) geneetiliselt muundatud põllukultuuri toimetamisel ühest riigist ümber laadimata läbi Eesti 
teise riiki; 
7) Euroopa Ühenduse turule lubatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri nõuetekohaselt 
pakendatud seemne või paljundusmaterjali veol. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud juhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 

1001 lõike 2 punkte 3–5.  

§ 991. Geneetiline muundamine 

(1) Geneetiline muundamine leiab aset, kui kasutatakse vähemalt ühte järgmistest 
meetoditest: 
1) rekombinantse nukleiinhappe tehnoloogiat, millega väljaspool organismi tekitatakse 

geneetilise materjali muundatud kombinatsioone, mis viiakse peremeesorganismi, kus neid 
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looduslikult ei esine, kuid nad on võimelised jätkuvalt replitseeruma; 

2) väljaspool organismi valmistatud päriliku materjali organismi viimist; 

3) kahe või enama raku ühinemisega muundatud geneetilise materjaliga elusrakkude saamist 

viisil, mis looduses ei esine.  

(2) Geneetiliseks muundamiseks ei loeta: 

1) viljastamist väljaspool vanemorganismi; 
2) konjugatsiooni, transduktsiooni, transformatsiooni või mõnda muud looduslikku protsessi; 
3) indutseeritud polüploidsust.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kehtib tingimusel, et ei kasutata rekombinantse 

DNA molekule või geneetiliselt muundatud organismi käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 
tähenduses.  

§ 992. Geneetiliselt muundatud organism 

(1) Organism on käesoleva peatüki tähenduses igasugune paljunemiseks või 

pärilikkustegurite ülekandmiseks võimeline iseseisev bioloogiline olemisvorm, kaasa arvatud 
steriilsed organismid ja viirused  

(2) Geneetiliselt muundatud organism on organism, kelle  pärilikkustegureid on muudetud 
viisil, mis ei ole looduslikul teel võimalik.  

§ 993. Geneetiliselt muundatud toode 

(1) Geneetiliselt muundatud toode on käesoleva peatüki tähenduses geneetiliselt 
muundatud organisme sisaldav, neist saadud või neist koosnev saadus. 

§ 994. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine  

(1) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine on geneetiliselt muundatud 

organismide või nende kombinatsiooni suletud ruumist väljaviimine või hoidmine muul 
eesmärgil kui turustamine tema kontrollimatut levikut vältivate abinõude rakendamiseta.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud abinõu on füüsiline tõke või füüsiline tõke 

kombineeritult keemilise või bioloogilise tõkkega, mis välistab geneetiliselt muundatud 
organismi kokkupuute teiste organismidega või keskkonda pääsemise.  

§ 995. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamine 

(1) Geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamine on sellise organismi või toote 
kolmandale isikule tasu eest või tasuta kättesaadavaks tegemine.  

(2) Turustamiseks ei loeta: 
1) geneetiliselt muundatud mikroorganismide, kaasa arvatud kultuurikogude kättesaadavaks 
tegemist toimingutes, mida reguleeritakse nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiviga 
90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide  suletud tingimustes kasutamise 
kohta (ELT L 117, 08.05.1990, lk 1–14); 
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata geneetiliselt muundatud mikroorganismide 
kättesaadavaks tegemist  sellisteks toiminguteks, mille korral kasutatakse asjakohaseid 
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rangeid eraldamismeetmeid elanikkonna ja keskkonnaga kokkupuudete piiramiseks ja 
kaitstuse kõrge taseme saavutamiseks; 
3) geneetiliselt muundatud organismide kättesaadavaks tegemist, et neid kasutada ainult 
sellisel tahtlikul keskkonda viimisel, mis vastab nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ B osas 
esitatud nõuetele. 

§ 996. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine ja käitleja 

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine (edaspidi käitlemine) on käesoleva 

peatüki tähenduses Euroopa Ühenduse  turustamisloa alusel geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri kasvatamine, vedu või ladustamine. 

(2) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitleja (edaspidi käitleja) on geneetiliselt 

muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kantud füüsilisest isikust 

ettevõtja või juriidiline isik, kes käesoleva peatüki tähenduses kasvatab, veab või ladustab 

Euroopa Ühenduses turustamisloa alusel kasvatamiseks lubatud geneetiliselt muundatud 
põllukultuure. 

§ 997. Õnnetusjuhtum 

Õnnetusjuhtum on käesoleva peatüki tähenduses geneetiliselt muundatud organismide 
märkimisväärses ulatuses ja ettekavatsemata keskkonda pääsemine, mis toob kaasa 
keskkonnaohu.  

 
2. jagu 

 
Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine muul eesmärgil kui turustamise 

 

§ 998. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise lubatavus 

(1) Geneetiliselt muundatud organismi tohib muul kui turustamise eesmärgil keskkonda viia 
keskkonnaministri poolt antud loa (edaspidi luba) alusel.  Loas sisalduvate andmete 

täpsustatud loetelu ja loa vormi kehtestab käesoleva seaduse § 1005 lõikes 5 sätestatust 

lähtudes keskkonnaminister määrusega.  

(2) Luba antakse juhul, kui geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel on tagatud 

keskkonnaohu  vältimine ja kohaste meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks 
võimalikult suures ulatuses. 

(3) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viia sooviv isik esitab loa saamise taotluse 

Keskkonnaministeeriumile.  

(4) Luba on vaja, kui sellist organismi või toodet kavatsetakse keskkonda viia erineval 

eesmärgil, kui Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloas on märgitud.  

§ 999. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise taotlus 

(1) Taotlus peab sisaldama: 
1) taotluse esitaja nime, tema isiku- või registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid; 
2) nende isikute nimesid ja väljaõpet, kes hakkavad tegelema geneetiliselt muundatud 
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organismi keskkonda viimisega; 
3) keskkonda viidava geneetiliselt muundatud organismi nimetust ja iseloomustust; 
4) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise eesmärki; 
5) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise kohta valla või linna täpsusega; 
6) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise viisi ja teda vastuvõtva keskkonna 
iseloomustust, sealhulgas Natura võrgustiku ala olemasolu ja selle kaitse eesmärki; 
7) geneetiliselt muundatud organismi ja teda vastuvõtva keskkonna oletatava vastastikuse 
mõju iseloomustust; 
8) keskkonnaseire kava; 
9) jäätmekäitluse iseloomustust; 
10) õnnetusjuhtumi korral rakendatava tegevusplaani ning kahjustuste likvideerimise 
meetodite ja abinõude kirjeldust; 
11) inimese tervisele ja keskkonnale avaldatava võimaliku mõju iseloomustust; 
12) riigilõivu tasumise kuupäeva.  

(2) Taotlusele lisatakse taotluse lühikokkuvõte vastavalt EL Nõukogu otsusele 2002/813/EÜ, 
millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ kehtestatakse 

geneetiliselt muundatud organismide muul kui turuleviimise eesmärgil tahtliku keskkonda 
viimisega seotud teabe koondvorm (ELT L 280, 18.10.2002, lk 62–83).  

(3) Taotlusele lisatakse geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise riskianalüüs, 
milles hinnatakse geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisega kaasneda võivaid 
ebasoodsaid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, nende tõenäosust ja võimalikke 

tagajärgi. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise riskianalüüs peab käsitlema 

otsest, kaudset, vahetut, hilist, kumulatiivset ja pikaajalist mõju inimese tervisele ja 
keskkonnale ning sisaldama keskkonnaohtu vältimise ja keskkonnariski vähendamise kava. 

(4) Taotluses esitatavate andmete täpsustatud loetelu, taotluse vormi, riskianalüüsi 
tegemise korra ja riskianalüüsis esitatavate andmete loetelu kehtestab käesoleva paragrahvi 

lõigetes 1–3 sätestatud nõuetest lähtudes keskkonnaminister määrusega. 
Keskkonnaminister arvestab määruse kehtestamisel Euroopa Komisjoni otsust 2002/623/EÜ, 
millega kehtestatakse juhised lisaks Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu geneetiliselt 

muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise direktiivi 2001/18/EÜ, millega 

tunnistatakse kehtetuks EL Nõukogu direktiiv 90/220/EMÜ, lisale II (ELT L 200, 30.07.2002, 

lk 22–33).  

(5) Keskkonnaministri eelneval nõusolekul tohib ühes taotluses esitada andmeid: 
1) samas asukohas keskkonda viimiseks määratud geneetiliselt muundatud organismide või 
nende kombinatsiooni kohta; 
2) eri asukohtades, kuid samal eesmärgil ja piiratud aja jooksul keskkonda viimiseks määratud 
geneetiliselt muundatud organismide või nende kombinatsiooni kohta.  

(6) Kui taotluse esitaja on taotluses nimetatud geneetiliselt muundatud organismid või 

nende kombinatsiooni juba varem antud loa alusel keskkonda viinud, lisab ta taotlusele 
andmed keskkonda viimise tulemuste ja keskkonnale tekitatud mõju kohta.  

(7) Teise isiku varem esitatud taotluse andmeid geneetiliselt muundatud organismi 

keskkonda viimise ja selle tulemuste kohta tohib taotluses kasutada selle isiku kirjalikul 
nõusolekul.  
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§ 1000. Täiendav teavitamine 

(1) Varem sama uurimuse osana esitatud sama geneetiliselt muundatud organismi või 

organismide kombinatsiooni järgmisel keskkonda viimisel esitatakse uus taotlus, milles võib 

viidata eelmises taotluses esitatud andmetele ja keskkonda viimise tulemustele.  

(2) Loa taotleja on kohustatud viivitamata teavitama kirjalikult Keskkonnaministeeriumi, kui 
taotluse läbivaatamise ajal on teatavaks saanud geneetiliselt muundatud organismi või 
organismide kombinatsiooni keskkonda viimisega seotud keskkonnaohu või keskkonnariski 
uued andmed; 
 

(3) Keskkonnaminister arvestab edasises loa andmise menetluses käesoleva paragrahvi 

lõikes 2  nimetatud teabega ja edastab vajadusel selle geenitehnoloogiakomisjonile. 

(4) Loa  omaja on kohustatud viivitamata teavitama kirjalikult Keskkonnaministeeriumi, kui 

pärast loa saamist on talle teatavaks saanud geneetiliselt muundatud organismi või 

organismide kombinatsiooni keskkonda viimisega seotud keskkonnaohu või keskkonnariski 
uued andmed ja võtma kasutusele inimese tervise või keskkonna kaitseks vajalikud abinõud. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teabe saamisel Keskkonnaminister peatab 
vajadusel loa kehtivuse ja edastab teabe geenitehnoloogiakomisjonile. 

(6) Keskkonnaministeerium avalikustab käesoleva paragrahvi lõike 4 nimetatud teabe 

vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja oma veebilehel. Keskkonnaministeeriumile 
esitatava ja avalikustatava teabe sisule esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister 

määrusega.  

§ 1001. Geenitehnoloogiakomisjon 

(1) Geenitehnoloogiakomisjon moodustatakse Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas ja tal 
on nõuandev funktsioon.  

(2) Geenitehnoloogiakomisjoni ülesanne on: 

1) nõustada valitsusasutusi geenitehnoloogia ja geneetiliselt muundatud organismist või 

tootest lähtuda võivate keskkonnahäiringute küsimustes; 

2) nõustada geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa ja geneetiliselt 
muundatud organismi või toote turustamisloa taotlejaid; 

3) vaadata läbi geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja geneetiliselt 
muundatud organismi või toote turustamise taotlused ning geneetiliselt muundatud 

mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise taotlused; 

4) anda hinnang taotluses nimetatud geneetiliselt muundatud organismi keskkonda 

viimisele, geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamisele või suletud keskkonnas 
kasutamisele; 

5) nõustada Tööinspektsiooni geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud 

keskkonnas kasutamisega seotud küsimustes; 

6) nõustada Põllumajandusministeeriumi geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse 
läbiviimise küsimustes.  



 310

(3) Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega, 

arvestades, et geenitehnoloogiakomisjoni moodustavad vähemalt teadusmagistri 

akadeemilist kraadi omavad liikmed, kes esindavad erinevaid asjaomaseid teadussuundi.  

(4) Vabariigi Valitsuse kehtestatud Geenitehnoloogiakomisjoni põhimääruses sätestatakse 

komisjoni õigused, kohustused, töökord, otsuste tegemise kord, asjaajamise kord ja töö 

tasustamise kord. 

(5) Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu arvatakse: 

1) kaks liiget keskkonnaministri ettepanekul; 

2) üks liige majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul; 

3) kaks liiget põllumajandusministri ettepanekul; 
4) üks liige sotsiaalministri ettepanekul; 

5) kaks liiget Tartu Ülikooli rektori ettepanekul; 

6) üks liige Maaülikooli rektori ettepanekul; 

7) üks liige Tallinna Tehnikaülikooli rektori ettepanekul; 

8) kolm liiget Teaduste Akadeemia presidendi ettepanekul; 
9) kaks liiget keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul.  

§ 1002. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise taotluse läbivaatamine 

(1) Keskkonnaministeerium kontrollib taotluse vastavust käesoleva peatüki ja selle alusel 
kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ja edastab nõuetekohase taotluse 

geenitehnoloogiakomisjonile ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult. Keskkonnaministeerium 
edastab taotluse kokkuvõtte Euroopa Komisjonile, järgides EL Nõukogu otsuse 2002/813/EÜ 

nõudeid.  

(2) Taotluse läbivaatamisel geenitehnoloogiakomisjon: 

1) hindab geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisega seotud võimalikke 
ebasoodsaid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, mis võivad ilmneda otseselt või 

kaudselt sh geenide ülekandmisel geneetiliselt muundatud organismidelt teistele 
organismidele ja nende mõjude tõenäosust,;  
2) nõuab vajaduse korral teavet valitsus-, riigi- või teadusasutustelt; 
3) teeb või tellib vajaduse korral katseid või analüüse taotluses esitatud andmete 
kontrollimiseks; 
4) nõuab vajadusel taotluse esitajalt täiendava asjakohase teabe esitamist, põhjendades seda 
nõuet.  

(3) Andmete kontrollimiseks tehtavate katsete või vaatluste põhjendatud kulud kannab 
taotluse esitaja enne katsete või vaatluste tegemist. Katsete või vaatluste kulud kannab 

taotluse esitaja ka siis, kui luba ei anta käesoleva seaduse § 1005 lõikes 4 nimetatud 
põhjusel. 

§ 1003. Taotluse ja loa avalikustamine 

(1) Keskkonnaministeerium teatab loa andmise menetluse alustamisest ja loa andmisest 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes 
ning oma veebilehel seitsme päeva jooksul vastavalt taotluse saamisest või loa andmisest 

arvates loa taotleja kulul 
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(2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teade peab sisaldama vähemalt: 

1) loa taotleja nime, juriidilise isiku puhul tema registrikoodi ja aadressi ning 

kontaktandmeid; 

2) taotluse või loa sisu kokkuvõtet; 

3) geneetiliselt muundatud organismi nimetust ja keskkonda viimise ka valla või linna 

täpsusega; 
4) kohta, kus on võimalik tutvuda taotluse sisuga; 
5) tähtaega, mille kestel on võimalik avaldada arvamust või teha ettepanekuid geneetiliselt 

muundatud organismi kavandatava keskkonda viimise kohta.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud tähtaeg ei tohi olla lühem kui 30 päeva 
ega pikem kui 60 päeva.  

(4) Keskkonnaminister vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud ettepanekule 

kirjalikult selle saamisest arvates kahe nädala jooksul, edastades kirjalikud selgitused 

seisukohtade arvestamise kohta ning kirjalikud põhjendused seisukohtade arvestamata 

jätmise osas.  

§ 1004. Geenitehnoloogiakomisjoni järeldus 

(1) Geenitehnoloogiakomisjon teeb 60 päeva jooksul pärast geneetiliselt muundatud 

organismi keskkonda viimise taotluse saamist ühe järgmistest kirjalikest järeldustest, koos 
asjakohase põhjendusega: 

1) geneetiliselt muundatud organismi kavandatav keskkonda viimine on kooskõlas käesoleva 
peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetega ja ilmselt ei mõjuta ebasoodsalt 

inimese tervist ja keskkonda  
2) geneetiliselt muundatud organismi kavandatava keskkonda viimine võib kaasa tuua 
ebasoodsaid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale.  
3) geneetiliselt muundatud organismi kavandatav keskkonda viimine on kooskõlas käesoleva 
peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetega ja ilmselt ei  mõjuta ebasoodsalt 
inimese tervist ja keskkonda, kui täidetakse järelduses seatud täiendavaid tingimusi. 

(2) Geenitehnoloogiakomisjon esitab keskkonnaministrile täiendavate tingimuste seadmise 

ettepaneku koos põhjendustega.  

§ 1005. Loa andmine, muutmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

(1) Loa andmisele ja muutmisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse avatud menetluse 
sätteid, arvestades käesoleva peatüki erisusi. Loa kehtivuse peatamisele ja kehtetuks 

tunnistamisele avatud menetluse sätteid ei kohaldata. 

(2) Keskkonnaminister annab pärast geenitehnoloogiakomisjoni järelduse saamist, kuid 

mitte hiljem kui 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates loa või teatab 

taotluse esitajale loa andmisest keeldumisest, põhjendades seda kirjalikult.  

(3) Loa maksimaalne kehtivusaeg võib olla kümme aastat. 

(4) Kui geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise taotlus on kooskõlas käesoleva 

peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetega, annab keskkonnaminister loa.  
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(5) Keskkonnaminister ei anna luba, kui: 

1) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel ei ole  keskkonnaoht välditav  või ei 

ole tagatud kõigi kohaste meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks võimalikult 

suurel määral; 
2) taotluses on esitatud valeandmeid; 
3) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine ei ole kooskõlas õigusaktide 
nõuetega.  

(6) Loale kantakse: 
1) keskkonda viidava geneetiliselt muundatud organismi nimetus ja põhilised omadused ning 

keskkonda viimise eesmärk; 

2) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viija nimi, tema registri- või isikukood, 

aadress ja kontaktandmed; 
3) geneetiliselt muundatud organismi ohutuks keskkonda viimiseks minimaalselt vajalikud 

tingimused, mis tagavad keskkonnaohu  vältimise ja kõigi kohaste meetmete võtmise 

keskkonnariski vähendamiseks võimalikult suurel määral, sealhulgas käitlemise ja 

ladustamise nõuded; 
4) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise koht; 
5) keskkonnaseire ulatus ja nõuded ning keskkonnaseire tulemuste aruannete esitamise 

tähtajad; 
6) loa kehtivusaeg.  

(7) Geneetiliselt muundatud organismi tohib keskkonda viia ainult loas seatud tingimustel. 
Loa alusel ei saa geneetiliselt muundatud organismi turustada.  

(8) Keskkonnaminister võib ajutiselt peatada loa kehtivuse, vastavalt käesoleva seaduse 
paragrahvi § 1000 lõikele 5 kui pärast loa andmist on teatavaks saanud geneetiliselt 

muundatud organismi keskkonda viimisega seotud keskkonnaohud või keskkonnariskid. 

(9) Loa kehtivuse ajutise peatamise ajal võib keskkonnaminister geenitehnoloogiakomisjoni 

ettepanekul ja loa omaja kulul tehtud riskianalüüsi põhjal muuta loa tingimusi või tunnistada 
loa kehtetuks.  

(10) Keskkonnaminister tunnistab loa kehtetuks, kui: 

1) loa taotluses on esitatud valeandmeid;  

2) loa omaja ei täida loas seatud tingimusi; 
3) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel ei ole keskkonnaoht välditav või ei 
ole tagatud kõigi kohaste meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks võimalikult 

suurel määral; 

4) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine ei ole kooskõlas õigusaktide 

nõuetega.  

§ 1006. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise lihtsustatud kord 

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine lihtsustatud korras toimub vastavalt 
Euroopa Komisjoni otsusele 1994/730/EÜ, millega kehtestatakse geneetiliselt muundatud 
taimede tahtliku keskkonda viimise lihtsustatud kord (ELT L 292, 12.11.1994, lk 31–34).  

§ 1007. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise tulemustest teavitamine 
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(1) Pärast geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimist esitab loa omaja 

Keskkonnaministeeriumile selle organismi keskkonnas toimimise keskkonnaseire aruande 

vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2003/701/EÜ, millega kehtestatakse geneetiliselt 

muundatud kõrgemate taimede muul kui turustamise eesmärgil keskkonda viimise 

tulemuste esitamise vorm (ELT L 254, 08.10.2003, lk 21–28).  

(2) Muude geneetiliselt muundatud organismide kui geneetiliselt muundatud kõrgemad 
taimed keskkonnaseire aruande sisu nõuded ja keskkonnaseire tulemustest teavitamise 
korra kehtestab vajaduse korral keskkonnaminister määrusega.  

§ 1008. Loa kehtivuse pikendamine 

(1) Loa omaja peab esitama Keskkonnaministeeriumile taotluse loa kehtivuse pikendamiseks 
vähemalt üheksa kuud enne loa kehtivuse lõppemist.  
(2) Loa kehtivuse pikendamiseks esitatakse kirjalik taotlus ning sellele lisatakse järgmised 
dokumendid ja andmed: 
1) kehtiva loa ärakiri; 
2) keskkonnaseire aruanne; 
3) olemasolu korral uued andmed keskkonnaohu või keskkonnariski kohta, mida geneetiliselt 
muundatud organismi keskkonda viimine võib põhjustada inimese tervisele või keskkonnale; 
4) vajaduse korral ettepanek muuta või täiendada loa tingimusi.  
(3) Loa kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamisele, avalikustamisele ja loa 
pikendamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des § 1002, § 1003, § 1004 ja § 1005 
sätestatut ning § 998 lõike 1 alusel kehtestatud õigusakti nõudeid.  
(4) Loa kehtivuse pikendamise menetlemise ajal võib loa omaja selle alusel jätkata 
geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimist kuni pikendamise kohta lõpliku otsuse 
tegemiseni. 
  

3. jagu 
 

Geneetiliselt  muundatud organismi ja toote turustamine  
 

§ 1009. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise lubatavus 

(1) Geneetiliselt muundatud organismi või toodet tohib turustada keskkonnaministri kirjaliku 
loa (edaspidi turustamisluba) alusel. Turustamisloas sisalduvate andmete täpsustatud 

loetelu ja turustamisloa vormi kehtestab käesoleva seaduse § 1015 lõikes 5 sätestatust 
lähtudes keskkonnaminister määrusega.  

(2) Geneetiliselt muundatud organismi või toodet turustada sooviv isik esitab turustamisloa 

saamise taotluse Keskkonnaministeeriumile. 

(3) Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloa alusel turustatud geneetiliselt muundatud 

organismi või toote Eesti Vabariigis turustamiseks turustamisluba ei ole vaja. 

(4) Turustamisluba on vaja, kui geneetiliselt muundatud organismi või toodet kavatsetakse 

turustada erineval eesmärgil, kui Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloas on 

märgitud.  

§ 1010. Turustamisloa taotlus 
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(1) Taotlus peab sisaldama: 

1) turustamisloa taotleja nime, tema isiku- või registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid; 

2) toote turustamise eesmärki; 

3) vajaduse korral toote turustamise geograafilist piirkonda; 

4) toote nimetust ja tootes sisalduva geneetiliselt muundatud organismi nimetust ja 

iseloomustust; 
5) toote kirjeldust ja kasutamistingimusi; 
6) tootele sobiva keskkonna kirjeldust; 

7) tootes sisalduva geneetiliselt muundatud organismi ja teda vastuvõtva keskkonna 

oletatava vastastikuse mõju iseloomustust; 
8) toote kasutusvaldkonna nimetust ja kavandatud kasutusviisi kirjeldust; 

9) toote säilitamise ja ladustamise tingimusi; 

10) toote väärtarvituse korral kasutatavate ohutusabinõude loetelu; 

11) tootega tehtud uuringute ja keskkonda viimise katsete tulemuste, sealhulgas inimese 

tervisele ja keskkonnale avaldatava mõju kirjeldust; 
12) toote pakendamise ja märgistamise kavandit, sealhulgas vajaduse korral geneetiliselt 

muundatud organismi või toote keskkonda sattumist vältiva pakendamisviisi tutvustust; 
13) toodangu või toote impordi mahu prognoosi; 
14) toote veo viiside ja tingimuste kirjeldust; 

15) keskkonnaseire kava, mis on koostatud, arvestades EL Nõukogu otsuse 2002/811/EÜ 
nõudeid, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu geneetiliselt muundatud 

organismide tahtliku keskkonda viimise direktiiv 2001/18/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks EL Nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ lisa VII täiendavad juhised (ELT L 280, 

18.10.2002, lk 27–36); 
16) vajaduse korral jäätmekäitluse iseloomustust; 
17) õnnetusjuhtumi korral rakendatava tegevusplaani ning kahjustuste likvideerimise 
meetodite ja abinõude iseloomustust; 

18) taotluse lühikokkuvõtet vastavalt EL Nõukogu otsusele 2002/812/EÜ, millega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ kehtestatakse geneetiliselt 

muundatud organismide toodetena või toodete koostises turuleviimisega seotud teabe 

koondvorm (ELT L 280, 18.10.2002, lk 37–61).  
19) riigilõivu tasumise kuupäeva. 

(2) Taotlusele lisatakse geneetiliselt muundatud organismi või toote riskianalüüs vastavalt 
käesoleva seaduse § 999 lõikes 3 sätestatule.  

(3) Taotluses esitatavate andmete täpsustatud loetelu, taotluse vormi, riskianalüüsi 

tegemise korra ja riskianalüüsis esitatavate andmete loetelu kehtestab käesoleva paragrahvi 
lõigetes 1–3 sätestatud nõuetest lähtudes keskkonnaminister määrusega. 

Keskkonnaminister arvestab määruse kehtestamisel Euroopa Komisjoni otsust 2002/623/EÜ. 
 

(4) Kui geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise ohutus inimese tervisele ja 
keskkonnale on teaduslike andmete või geneetiliselt muundatud organismi keskkonda 

viimise tulemuste põhjal tõendatud, ei pea geenitehnoloogiakomisjoni nõusolekul käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid esitama. 
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(5) Kui taotluse esitaja on taotluses nimetatud geneetiliselt muundatud organismi või toote 

juba varem antud turustamisloa alusel turustanud või geneetiliselt muundatud organismi 

keskkonda viinud, lisab ta taotlusele geneetiliselt muundatud organismi või toote 

turustamise tulemused ja keskkonnale avaldatud mõju andmed turustamise kohast 

sõltumata.  

(6) Teise isiku varem esitatud taotluse publitseerimata andmeid geneetiliselt muundatud 
organismi või toote turustamise tulemuste kohta tohib taotluses kasutada selle isiku 
kirjalikul nõusolekul.  

(7) Iga uue toote kohta, mis sisaldab sama geneetiliselt muundatud organismi ja on 

määratud eri viisil kasutamiseks, esitatakse eraldi taotlus.  

§ 1011. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise taotluse läbivaatamine 

(1) Keskkonnaministeerium edastab taotluse pärast selle nõuetekohase kindlakstegemist 
geenitehnoloogiakomisjonile ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult. Keskkonnaministeerium 

edastab taotluse kokkuvõtte Euroopa Komisjonile. 

(2) Taotluse läbivaatamisel geenitehnoloogiakomisjon: 
1) hindab toote ohutuse tagamiseks kavandatud abinõusid; 
2) hindab võimalikke ebasoodsaid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, mis võivad 

ilmneda otseselt või kaudselt geenide ülekandmisel geneetiliselt muundatud organismidelt 
teistele organismidele; 

3) nõuab vajaduse korral teavet valitsus-, riigi- või teadusasutustelt; 
4) teeb või tellib vajaduse korral katseid või analüüse taotluses esitatud andmete 
kontrollimiseks 

(3) Andmete kontrollimiseks tehtavate katsete või vaatluste põhjendatud kulud kannab 

taotluse esitaja Katsete või vaatluste kulud kannab taotluse esitaja ka siis, kui turustamisluba 
ei anta käesoleva seaduse § 1015 lõikes 4 nimetatud põhjustel.  

§ 1012. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise taotluse ja 
turustamisloa avalikustamine 

Geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise taotluse ja turustamisloa 
avalikustamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s § 1003 sätestatut.  

§ 1013. Geenitehnoloogiakomisjoni järeldus turustamise lubatavuse osas 

(1) Geenitehnoloogiakomisjon teeb ühe kirjaliku järelduse pärast geneetiliselt muundatud 

organismi või toote turustamisloa taotluse saamist vastavalt käesoleva seaduse § 1003(4) 
lõikes 1 sätestatule.  

(2) Geenitehnoloogiakomisjonil on õigus taotluse esitajalt nõuda täpsustavaid andmeid 
geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise kohta. Seda nõuet tuleb 

põhjendada. 

(3) Geenitehnoloogiakomisjon esitab täiendavate tingimuste seadmise ettepaneku 

keskkonnaministrile koos põhjendustega.  
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(4) Geenitehnoloogiakomisjonil on õigus vajaduse korral anda hinnang Euroopa Liidu 

liikmesriigis esitatud turustamisloa taotluse kohta või põhjendatult nõuda taotluse kohta 

täiendavat teavet.  

§ 1014. Hindamisaruanne 

(1) Keskkonnaminister koostab pärast geenitehnoloogiakomisjoni järelduse saamist, kuid 

mitte hiljem kui 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates, kirjaliku 
hindamisaruande, milles teeb esialgse otsuse turustamisloa andmise või andmisest 

keeldumise kohta. Hindamisaruandes tehtud esialgse otsuse alusel ei teki turustamisloa 
taotlejal õiguspärast ootust loa saamiseks.  

(2) Kui hindamisaruandes tehakse esialgne otsus anda taotlejale turustamisluba, edastab 

Keskkonnaministeerium hindamisaruande viivitamata taotlejale ja Euroopa Komisjonile. 

Hindamisaruandele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(3) Kui hindamisaruandes tehakse esialgne otsus taotlejale turustamisloa andmisest 

keelduda, edastab Keskkonnaministeerium hindamisaruande Euroopa Komisjonile mitte 
varem kui 15 päeva pärast hindamisaruande saatmist taotlejale ning mitte hiljem kui 
105 päeva pärast nõuetekohase taotluse kättesaamist. 

§ 1015. Turustamisloa andmine 

(1) Turustamisloa andmisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse avatud menetluse 

sätteid, arvestades käesoleva peatüki erisusi. 

(2) Keskkonnaminister annab turustamisloa geneetiliselt muundatud organismi või toote 
turustamiseks või keeldub turustamisloa andmisest ja teavitab sellest taotlejat pärast 

hindamisaruande Euroopa Ühenduse võrdlusmenetlust. Hindamisaruande võrdlusmenetluse 
käigus kogub Euroopa Komisjon 60 päeva jooksul hindamisaruande esitamisest arvates 

liikmesriikide ning avalikkuse märkused ja põhjendatud vastuväited, mille alusel otsustab 
keskkonnaminister 105 päeva jooksul hindamisaruande Euroopa Komisjonile esitamisest 

turustamisloa andmise või sellest keeldumise. Turustamisloa andmise tähtaja arvestamine 

peatub ajaks, kui keskkonnaminister on andnud taotlejale tähtaja täiendava teabe 

esitamiseks. 

(3) Turustamisloa maksimaalne kehtivusaeg on kümme aastat. Keskkonnaminister teavitab 

Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Komisjoni loa andmisest 30 päeva jooksul. 

(4) Keskkonnaminister ei anna turustamisluba, kui: 

1) geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamisel ei ole keskkonnaoht välditav või 

ei ole tagatud kõigi kohaste meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks võimalikult 
suurel määral; 
2) taotluses on esitatud valeandmeid; 
3) geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamine ei ole kooskõlas õigusaktide 
nõuetega.  

(5) Turustamisloale kantakse: 
1) toote ja selles sisalduva geneetiliselt muundatud organismi nimetus, põhilised omadused, 
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identiteet ja ainuomane kood; 

2) tingimused, mis tagavad toote ohutu kasutamise, sealhulgas käitlemise ja ladustamise; 

3) loa omaniku nimi; 

4) keskkonnakaitse eritingimused; 

5) turustamisloa kehtivuse tähtaeg; 

6) kontrollproovide andmise kohustus geenitehnoloogiakomisjoni nõudmise korral; 
7) keskkonnaseire kava, arvestades EL Nõukogu otsust 2002/811/EÜ; 
8) toote märgistamise nõuded. 

(6) Turustamisluba annab õiguse loale kantud geneetiliselt muundatud organismi või toote 

keskkonda viimiseks käesoleva seaduse § 994 lõike 1 tähenduses. 

§ 1016. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisest teavitamine 

(1) Pärast geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamist esitab loa omaja 

Keskkonnaministeeriumile geneetiliselt muundatud organismi või toote keskkonnaseire 

aruande, mille sisu nõuded ja esitamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

(2) Kui enne või pärast turustamisloa saamist on taotluse esitaja saanud uusi andmeid ohu 
kohta, mida geneetiliselt muundatud organism või toode võib tekitada inimese tervisele või 

keskkonnale, peab ta viivitamata sellest teavitama Keskkonnaministeeriumi ning võtma 
tarvitusele vajalikud tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed. Keskkonnaministeerium 

avalikustab teabe vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes. Keskkonnaministeeriumile 

esitatava ja avalikustatava teabe sisule esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister 
määrusega.  

§ 1017. Toote pakendamine ja märgistamine 

(1) Toodet tohib turustada vastavalt turustamisloa nõuetele pakendatult ja märgistatult 

Märgistus peab olema visuaalselt hästi nähtav ja selgelt arusaadav. Toote turustamisel 
peavad tootega kaasas olema saatedokumendid, milles märgitakse geneetiliselt muundatud 

organismi ainuomane kood.  

(2) Toote pakendil olev märgistus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 
1) toote kaubanime; 
2) teksti „Toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme.“; 
3) tootes oleva geneetiliselt muundatud organismi nimetust; 
4) toote turustamise eest vastutava isiku nime ja aadressi; 
5) viidet täiendava teabe saamise võimaluste kohta. 

(3) Toodetele, mille korral ei saa välistada Euroopa Liidus heakskiidetud geneetiliselt 

muundatud organismide juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi, võib kehtestada 

alammäära, millest väiksemate väärtuste korral kõnealuseid tooteid ei märgistata. Euroopa 
Komisjon määrab alammäärad, võttes arvesse EL Nõukogu otsuses nr 1999/468/EÜ 

sätestatut. 

§ 1018. Turustamisloa muutmine ja selle kehtetuks tunnistamine 

(1) Keskkonnaminister muudab turustamisloa tingimusi või tunnistab turustamisloa 

kehtetuks geenitehnoloogiakomisjoni järelduse ja turustamisloa omaja kulul tehtud 
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riskianalüüsi põhjal, kui uute teaduslike andmete põhjal on alust arvata, et geneetiliselt 

muundatud organism või toode on keskkonnaohtlik või ei ole tagatud kõigi kohaste 

meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks võimalikult suurel määral. 

(2) (2) Keskkonnaminister teavitab Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Komisjoni lõikes 1 

sätestatud tegevusest, sealhulgas teabe teatavaks saamisest, mis võib tingida turustamisloa 

muutmise või kehtetuks tunnistamise. 

(3) Keskkonnaminister tunnistab turustamisloa kehtetuks, kui: 

1) turustamisloa taotluses on esitatud valeandmeid; 

2) turustamisloa omaja ei täida turustamisloas seatud tingimusi; 

3) geneetiliselt muundatud organism või toode on keskkonnaohtlik või ei ole tagatud kõigi 
kohaste meetmete võtmine keskkonnariski vähendamiseks võimalikult suurel määral  
4) geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamine ei ole kooskõlas õigusaktide 
nõuetega.  

(4) Turustamisloa muutmisele kohaldatakse avatud menetluse sätteid analoogselt 
turustamisloa andmisega. Turustamisloa kehtetuks tunnistamisele avatud menetluse sätteid 
ei kohaldata. 

§ 1019. Turustamisloa kehtivuse pikendamine 

Turustamisloa kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamisele ja avalikustamisele 
kohaldatakse käesoleva seaduse § 1008 lõigetes 1, 2 ja 4 ning §-des § 1011, § 1012, § 1013, § 
1014, ja § 1015 sätestatut ning § 1009 lõike 1 alusel kehtestatud õigusakti nõudeid.  

§ 1020. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise lihtsustatud kord 

Kui geenitehnoloogiakomisjon leiab, et geneetiliselt muundatud organismi või toote 
turustamine on olnud inimese tervisele ja keskkonnale ohutu vähemalt viis aastat, võib 
geenitehnoloogiakomisjon teha keskkonnaministrile ettepaneku taotleda Euroopa Komisjonilt 
sellise geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise lihtsustatud korra 
kohaldamist.  

§ 1021. Geneetiliselt muundatud toit ja sööt 

Toiduks või söödaks kasutatavate geneetiliselt muundatud organismide, geneetiliselt 
muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toidu või sööda turustamisele 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrust 1829/2003/EÜ geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23). 
  

4. jagu 
Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine 

§ 1022. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine 

(1) Käitleja käitleb geneetiliselt muundatud põllukultuuri vajaliku hoolsusega, et vältida selle 

geneetilist segunemist geneetiliselt muundamata põllukultuuriga ja selle tagajärjel võimaliku 
kahju tekkimist. 

(2) Käidelda tohib isik, kes on kantud geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja 

käitlejate andmekogusse. 
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(3) Enne käitlemise alustamist määrab käitleja oma ettevõttes nõuetekohase käitlemise eest 

vastutava isiku, kelle nimi kantakse geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja 

käitlejate andmekogusse.  

(4) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisel järgitakse:  
1) kasvatusvahemaa nõuet; 
2) kasvatamise ajavahemiku nõuet; 
3) veonõudeid; 
4) ladustamise nõudeid; 
5) nõuet eemaldada järelkultuuri põllult eelkultuurina kasvatatud geneetiliselt muundatud 
põllukultuurist tärganud taimed liigiti ettenähtud kasvatamise ajavahemiku jooksul enne, kui 
nimetatud tärkamisjärgus isekülvanud taimed on hakanud tootma õietolmu, elujõulisi 
seemneid või muud paljundusmaterjali; 
6) tootmisel kasutatavate seadmete ja tehnika puhastamise nõuet. 

(5) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise täpsustatud nõuded kehtestab 
põllumajandusminister määrusega. 

§ 1023. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolitus 

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise eest vastutav isik ja geneetiliselt 
muundatud põllukultuuri käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja peavad olema  läbinud 

geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse ja neil peab olema koolituse 
läbimist tõendav tunnistus. 

(2) Koolituse läbimist tõendav tunnistus kehtib viis aastat. Kui käitlemise eest vastutav isik ja 
geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja osalevad  

tunnistuse kehtivusaja jooksul Põllumajandusameti korraldatavatel täiendkoolitustel, siis 

pikeneb koolituse läbimist tõendava tunnistuse kehtivusaeg kehtivusaja lõppedes järgneva 
viie aasta võrra. 

(3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programmi, tunnistuse 
saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise korra ning täiendkoolituse sageduse 

kehtestab põllumajandusminister määrusega. 

§ 1024. Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu 

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu (edaspidi 
andmekogu) on Vabariigi Valitsuse asutatud riiklik andmekogu, kus töödeldakse andmeid 

geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate ning nende 
tegevusvaldkondade kohta eesmärgiga pidada nende üle arvestust ning tagada tõhus 

järelevalve.  

(2) Andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ning volitatud töötleja 
Põllumajandusamet. 

(4) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab käitleja, välja arvatud andmete 

andmekogusse kandmisel tehtud vigadest tulenevad ebaõiged andmed. Andmekogusse 
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kande tegemise aluseks olnud andmete muutumisest teatab käitleja volitatud töötlejale 

kirjalikult kümne tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates. 

(5) Põllumajandusamet teeb andmekogusse kandmise otsuse ja kannab geneetiliselt 

muundatud põllukultuuri käitleja andmed andmekogusse geneetiliselt muundatud 

põllukultuuride käitlemise koolituse läbimist tõendava tunnistuse ja asjakohase taotluse 

esitamise korral. 

(6) Käitleja esitab iga aasta hiljemalt üks kuu enne geneetiliselt muundatud põllukultuuri 

kasvatamise alustamist andmekogu volitatud töötlejale andmed geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri, selle kasvatamise aja ja põllu kohta. 

(7) Põllumajandusamet võib käitleja andmekogust välja arvata, kui käitleja on käesoleva 
peatüki sätete korduva rikkumise tagajärjel põhjustanud geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri levimise või on tekitanud sellise ohu. 

(8) Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse 

kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise korra ning 
taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister määrusega. 

§ 1025. Teavitamine  

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitab kirjalikult vähemalt 

kolm kuud enne kasvatamise alustamist teavitusvahemaa piiresse jäävate põldude valdajaid 
geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest. Teavitusvahemaa ulatus on  

kahekordne kasvatusvahemaa ulatus, mille piiresse jäävate põldude valdajaid käitleja 
teavitab geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest. 

(2) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik, kelle põllu kasvatusvahemaa 
piiresse jääb teisi põlde, mille valdajad kavatsevad kasvatada kasvatusvahemaa piiresse 

jääval põllul samast liigist geneetiliselt muundamata põllukultuuri, või muust taimeliigist 
põllukultuuri, mis on sellega ristumisvõimeline, võib alustada geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri kasvatamist ainult nimetatud põldude valdajatega kirjaliku kokkuleppe 

saavutamise korral. Kasvatusvahemaa on käesoleva seaduse § 1022 lõike 4 punktist 1 

lähtuvalt kehtestatud vähim lubatud kaugus geneetiliselt muundatud põllukultuuri põllu 

servast tavapärasel või mahepõllumajanduslikul meetodil kasvatatava sama või muu 
taimeliigi, mis on sellega ristumisvõimeline, põlluni. 

(3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamiseks esitatava teatise sisu- 

ja vorminõuded, teavitusvahemaa ulatuse  ning teatisele lisatavate dokumentide loetelu 

kehtestab põllumajandusminister määrusega. 

(4) Isik, kellele kuuluval maal on kasvatatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri, teavitab 
käesoleva seaduse § 1022 lõike 4 punktis 2 sätestatud nõude kehtivuse ajal maa müügi, 

rentimise või muul viisil ülemineku korral nimetatud maa omandajat või valduse saajat enne 

omandamist või valduse üleminekut kirjalikult geneetiliselt muundatud põllukultuuri 
kasvatamisest. Eespool nimetatud nõude kehtivuse ajal on omandajal ja valdajal kohustus 
järgida § 1022 lõike 4 punktis 5 kehtestatud nõuet. 
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(5) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitab kirjalikult 

geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise kavatsusest mesila omanikku, kes on 

avaldanud soovi, et teda teavitataks, kui mesila asub kuni kolme kilomeetri kaugusel põllust, 

kus geneetiliselt muundatud põllukultuure kavatsetakse kasvatada. 

 
5. jagu 

 
Geneetiliselt muundatud organismidega seotud andmed 

§ 1026. Andmete säilitamine ja käsitlemine ärisaladusena 

(1) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud 

organismi või toote turustamise taotluses esitatud andmeid hoitakse keskkonnaregistris.  

(2) Taotluse esitaja võib taotluses teha põhjendatud ettepaneku osa andmete käsitlemiseks 

ärisaladusena.  

(3) Keskkonnaminister otsustab geenitehnoloogiakomisjoni ettepanekul, missuguseid 
andmeid hoitakse ärisaladusena, ning teavitab vastuvõetud otsusest taotluse esitajat. 
Andmed, mille keskkonnaminister on ärisaladuseks tunnistanud, ei ole avalikud ka juhul, kui 
taotluse esitaja võtab taotluse tagasi.  

(4) Keskkonnaminister ei tohi käsitleda ärisaladusena järgmisi andmeid: 

1) geneetiliselt muundatud organismi üldist kirjeldust, taotluse esitaja nime ja aadressi, 
organismi keskkonda viimise eesmärki, kohta ja aega ning kavandatavat kasutusviisi; 

2) geneetiliselt muundatud organismi seiremeetodit ja -kava ning tegevust õnnetusjuhtumi 
korral; 

3) riski hindamise teavet.  

(5) Käesoleva seaduse §-s § 1023 sätestatud koolituse läbimist tõendavate tunnistuste ja 
nende andmise aluseks olnud dokumentide andmeid säilitab Põllumajandusministeerium 
andmekogus kümme aastat geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemiseks taotluse 

esitamise päevast arvates. 

(6) Käitleja peab käitlemise nõuete üle täpset arvestust. Käitlemisega ja sellest teavitamisega 

seotud dokumente säilitatakse vähemalt viisteist aastat. 

§ 1027. Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga 

Keskkonnaminister kehtestab määrusega korra, mis reguleerib geneetiliselt muundatud 
organismi keskkonda viimisega ja geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamisega 
seonduva teabe vahetamist ja konsulteerimist Euroopa Komisjoniga.  

 
6. jagu 

Järelevalve ja kahju hüvitamine. 
 

§ 1028. Riikliku järelevalve teostamine 
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(1) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 

korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega. 

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon, välja arvatud valdkondades, mille osas on 

järelevalvekohustus pandud muudele korrakaitseorganitele.  

(3) Geneetiliselt muundatud taimesortide kasutamise, põllu- ja aiakultuuride liikide 
geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva seemne ja 

paljundusmaterjali ning metsataimede geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või 

neist koosneva kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelise tootmise ja pakendamise, 

samuti nimetatud materjali turustamise, impordi ja ekspordi üle teostavad järelevalvet 
Põllumajandusamet ning Keskkonnaamet taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses 

sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse nõudeid. 

(4) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva taimekaitsevahendi üle 

teostab järelevalvet Põllumajandusamet taimekaitseseaduses sätestatud korras, arvestades 

käesoleva seaduse nõudeid. 

(5) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva väetise üle teostavad 

järelevalvet Põllumajandusamet, Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitseamet 
väetiseseaduses sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse nõudeid. 

(6) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toidu üle teostavad 

järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet, ning Tarbijakaitseamet toiduseaduses sätestatud 
korras, arvestades käesoleva seaduse nõudeid. 

(7) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neis koosneva sööda üle teostab 
järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet söödaseaduses sätestatud korras, arvestades 

käesoleva seaduse nõudeid. 

(8) Geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise nõuete üle teostab järelevalvet 

Põllumajandusamet. 

(9) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve 

teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 46, 49, 50, 51, 52 ja 53 

sätestatud erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.    

(10) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 ja § 51 sätestatud korras 

valdusesse siseneda ja valduse läbivaatust teostada ka olulise ohu väljaselgitamiseks, 

tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.  

(11) Korrakaitseorganil on oma ülesannete täitmiseks õigus teha kontrolloste. 

§ 1029. Vahetu sunni kasutamine 

Korrakaitseseaduse §-des 29, 49, 50 ja 52 sätestatud meetmete rakendamisel on 
Keskkonnainspektsioonil lubatud kohaldada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud 
alustel ja korras. 
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§ 1030.  Ohu ennetamise meetmed  

Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 
sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 
tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 
ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 eurot. 

§ 1031. Proovide võtmine 

Keskkonnainspektsioon võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove. 

§ 1032. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 13 000 Eurot 

§ 1033. Kahju hüvitamine  

(1) Geneetiliselt muundatud organismi ebaseadusliku keskkonda viimisega või geneetiliselt 

muundatud organismi või toote ebaseadusliku turustamisega põhjustatud kahju hüvitatakse 
võlaõigusseaduses sätestatud korras.  

(2) Saastuse  likvideerimise tulemuslikkust hindab keskkonnaminister saastuse  põhjustaja 

kulul.  
7. jagu 

Väärteokoosseisud 
 

§ 1034. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise nõuete 
rikkumine 

(1) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise või geneetiliselt muundatud 

organismi või toote turustamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

 

§ 1035. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise nõuete rikkumine 

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise nõuete rikkumise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

3200 eurot. 

 

§ 1036. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote pakendamise ning märgistamise 
nõuete rikkumine 
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(1) Geneetiliselt muundatud organismi või toote pakendamise või märgistamise nõuete 

rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

6400 eurot. 

 

§ 1037. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise kohustuse 
rikkumine 

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest või kasvatamisest põllu 

valdaja, maa omandaja või valduse saaja või mesila omaniku teavitamata jätmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 

§ 1038. Loa taotleja või loa omaja teavitamiskohustuse rikkumine 

(1) Loa taotleja või loa omaja teavitamiskohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 

kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

13 000 eurot. 

 

§ 1039. Menetlus 

(1) Käesoleva seaduse §-des § 1034- § 1038 sätestatud väärtegude menetlemisele 
kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des § 1034- § 1038 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on 
vastavalt oma pädevusele Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Veterinaar- ja 
Toiduamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu- ja Tolliamet 

 
8. peatükk 

METSANDUS 
 

1. jagu 
Reguleerimisala, mõisted ja põhimõtted 

 

§ 1040. Peatüki reguleerimisala 

(1) Käesolev peatükk reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist 

ning metsale käesoleva peatüki tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab järelevalve 
korralduse käesolevas peatükis sätestatud nõuete täitmise üle ning vastutuse nende nõuete 
rikkumise eest. 
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(2) Käesolevat seadust kohaldatakse metsamaa, sellel kasvava taimestiku ja seal eluneva 

loomastiku suhtes. 

(3) Käesolevat seadust ei kohaldata: 
1) väiksema kui 0,5 hektari suuruse metsamaa lahustüki suhtes; 
2) maatüki suhtes, mis vastab küll käesoleva seaduse § § 1041 lõike 2 punkti 2 

tingimustele, kuid kus puude keskmine vanus ei ületa kümmet aastat ning maatükk ei 
ole maakatastrisse kantud metsamaana; 

3) maatüki või kinnisasja suhtes, mille sihtotstarve näeb ette metsa majandamisest 
erinevat maakasutust.  

 

§ 1041. Mõisted 

(1) Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal 

elunevast loomastikust. 

(2) Metsamaa käesoleva peatüki tähenduses on maatükk või selle osa, mis vastab vähemalt 

ühele järgmistest nõuetest: 
1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; 
2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega 

vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti. 

(3) Metsamaaks ei loeta õuemaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, 
aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad. 

(4) Puu- ja põõsaistandik käesoleva peatüki tähenduses on puude ja põõsaste intensiivseks 
kasvatamiseks rajatud kasvukoht mittemetsamaal, kus puid ja põõsaid kasvatatakse 

regulaarse seaduga ning majandatakse ühevanuselistena. 

(5) Metsamaa lahustükk käesoleva peatüki tähenduses on eraldiasuv metsaosa, mida igast 

küljest ümbritsevad muud kõlvikud kui mets. 

(6) Rinnasdiameeter on puutüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast. 

Puistu keskmiseks rinnasdiameetriks loetakse enamuspuuliigi puude keskmist 

rinnasdiameetrit. 

(7) Rinnaspindala on puutüve mõttelise läbilõikekoha pindala 1,3 meetri kõrgusel 
juurekaelast. Puistu rinnaspindala on kõikide selles puistus kasvavate puude rinnaspindalade 

summa, mida väljendatakse ruutmeetrites ühe hektari kohta. Puistu täius on puistu 

rinnaspindala suhe samasuguse normaalpuistu rinnaspindalasse. Puistu rinnaspindala ja 
täius määratakse rinnete viisi. 
 

§ 1042. Põhimõtted 

(1) Metsa majandamisel tuleb tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja jätkusuutlik 

majandamine.  
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(2) Metsa majandamine on jätkusuutlik, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa 

tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse. 

(3) Keskkonna stabiilse seisundi ja metsa mitmekülgse kasutamise tagamiseks peab 

riigimetsamaa pindala moodustama vähemalt 20 protsenti Eesti Vabariigi maismaa 

pindalast. 
 
 

2. jagu 
Metsanduse suunamine 

 

§ 1043. Riigi ülesanded metsanduses 

(1) Riigi ülesanded metsanduses on: 
1) metsanduse suunamine ning selleks metsanduse arengukava ja metsandust 

reguleerivate õigusaktide väljatöötamine; 
2) metsa hea seisundi tagamine, sh metsa tuleohutusnõuete väljatöötamine ja nende 

täitmise järelevalve; 
3) metsaressursi arvestuse pidamine; 
4) erametsanduse toetamine; 
5) riigimetsa valitsemine ja majandamine; 
6) riikliku järelevalve korraldamine; 
7) metsaelustiku mitmekesisuse kaitse tagamine. 

(2) Riigi ülesannete täitmist metsanduses koordineerib Keskkonnaministeerium. 
 

§ 1044. Metsanduse arengukava 

(1) Metsanduse suunamiseks koostatakse metsanduse arengukava. 

(2) Metsanduse arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse 

nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid. 

(3) Metsanduse arengukava koostamise algatab Vabariigi Valitsus, koostamist korraldab 

Keskkonnaministeerium ning arengukava kinnitab Riigikogu. 

(4) Metsanduse arengukava koostamise menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku 

üldosa seaduse § (VIIDE ÜLDOSALE) sätteid, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud 
erisusi. 

(5) Keskkonnaminister moodustab metsanduse arengukava väljatöötamiseks töögrupi, kelle 
tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised 

metsandusega seotud huvigrupid. Lisaks kohaldatakse metsanduse arengukava eelnõu 

koostamisse avalikkuse kaasamisele keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § (VIIDE 
ÜLDOSALE)   sätteid. 
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(6) Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule metsanduse arengukava täitmise aruande mitte 

harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul.  
 

§ 1045. Metsaressursi arvestuse riiklik register 

 
(1) Riik peab metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja selle 
kitsenduste arvestust metsaressursi arvestuse riiklikus registris. 
 
(2) Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutab ja registri põhimääruse kinnitab Vabariigi 
Valitsus. 
 

§ 1046. Erametsanduse toetamine 

(1) Riik toetab erametsandust järgmiste tegevuste toetamise kaudu: 
1) erametsaomanike nõustamine ja koolitamine; 
2) konsulentide koolitamine ja konsulentidele kutsekvalifikatsiooni omistamine ning 

konsulentide atesteerimine metsamajandamise valdkonnas; 
3) erametsaomanike metsa majanduslike, ökoloogiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste 

väärtuste suurendamiseks tehtavad investeeringud ning metsakasvatustööd, sealhulgas 
pärandkultuuri ja vääriselupaikade säilitamine ning metsaparanduseks tehtavad tööd; 

4) erametsaomanike metsandusalane ühistegevus; 
5) meetmed erametsas metsaomanikust sõltumatult tekkida võivate metsakahjustuste 

ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks; 
6) erametsaomanike metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusi toetab riik erametsanduse 

arendamiseks ja toetamiseks loodud sihtasutuse kaudu (edaspidi sihtasutus), mille 
asutajaõigusi teostab Keskkonnaministeerium. 

(3) Toetust võib saada erametsaomanik või metsaühistu. 

(4) Erametsaomanik käesoleva peatüki tähenduses on füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik, 

kellele kuulub metsamaa või selle kasutusõigus, mis võimaldab metsa majandamist. 

(5) Metsaühistu käesoleva peatüki tähenduses on mittetulundusühing või tulundusühistu, 

mille põhikirjaline tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised või 

eraõiguslikud juriidilised isikud, kellele kuulub metsamaa või selle kasutusõigus, mis 

võimaldab metsa majandamist.  

(6) Toetuse saaja peab olema: 
1) maksuvõimeline, tema vara ei tohi olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei tohi olla 

algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 
2) täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas; 
3) kasutanud talle varem antud metsandusalaseid toetusi sihipäraselt. 

(7) Kui toetuse andmiseks sõlmitud leping ei ole kirjalikus vormis, saadab sihtasutus toetuse 
saajale lepingu sisu sisaldava kinnituskirja. Kinnituskirja vorm ja nõuded sisule sätestatakse 

käesoleva paragrahvi lõike 10 alusel kehtestatud määrusega. 
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(8) Kui pärast toetuse saamist selgub, et toetuse saaja esitas valeandmeid või ei kasutanud 

toetust sihipäraselt, nõuab sihtasutus toetuse saajalt toetusena saadud raha osalist või 

täielikku tagasimaksmist riigieelarvesse. 

(9) Toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab 

sihtasutuse nõukogu, võttes arvesse käesolevas peatükis sätestatut. Nimetatud kord määrab 

toetuse saamiseks taotluse esitamise tähtpäeva, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise 
tähtajad ning korra. Kord avalikustatakse sihtasutuse veebilehel. 

(10) Toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise 

korra ja hindamiskriteeriumid ning toetuse tagasinõudmise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. Toetuse andmise alused on käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud toetatava tegevuse alategevused, abikõlblikud kulud ja toetuse määr. 

(11) Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise toetust 

makstakse kuni 100 protsendi ulatuses metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava 

maksumusest kord kümne aasta jooksul. Toetuse täpsustatud määrad kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(12) Toetuse määramise, maksmise ja tagasimaksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise 

otsuse ning muud taotlejale toetuse andmisega seotud otsused teeb sihtasutus. 

(13) Sihtasutusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist. 

(14) Sihtasutus peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse saajate ja neile antud 

toetuste suuruse arvestust ning need andmed on avalikud. 
 

 
3. jagu 

Metsa korraldamine 
 

§ 1047. Metsa korraldamine 

(1) Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, 
nõustada metsaomanikku ja kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi. 

(2) Metsa korraldamine koosneb järgmistest toimingutest (edaspidi metsakorraldustööd): 
1) metsa inventeerimine; 
2) metsamajanduslike tööde planeerimine. 

(3) Metsa korraldamise juhendi kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(4) Metsa korraldamise juhendiga sätestatakse: 
1) metsa kaardistamise tingimused; 
2) metsa inventeerimise eesmärgid ja metoodika; 
3) metsa majandamise viiside ja võtete kavandamise nõuded; 
4) metsa raiemahu arvestamise metoodika; 
5) metsamajandamiskava koostamisele esitatavad nõuded. 
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(5) Metsa inventeeritakse ülepinnalise takseerimisega katastri- või majandamisüksuste 

kaupa või statistilise valikmeetodiga. Metsa inventeerimisandmed, välja arvatud statistilise 

valikmeetodiga saadud andmed, kehtivad kümme aastat nende kandmisest koos 

metsakaardi andmetega metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse. Registrisse kantavad 

inventeerimisandmed ei tohi olla vanemad kui üks aasta. 

(6) Uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks on kohustuslikud kehtivad 
inventeerimisandmed. Eeltoodu ei kehti kinnisasja suhtes, mille pindala on väiksem kui kaks 
hektarit. 

(7) Koos metsa inventeerimisega koostatakse metsaomanikule metsamajandamiskava, välja 

arvatud juhul, kui ta seda ei soovi. 

(8) Riigieelarvest kaetakse metsa korraldamise kulud, mida riik teeb: 
1) metsaressursi arvestuse pidamiseks; 
2) toetuste maksmiseks käesoleva seaduse § 1046 lõike 1 punkti 6 alusel. 

 

§ 1048. Metsakorraldustööde litsents 

(1) Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde litsentsi (edaspidi litsents) omav 
füüsiline või juriidiline isik või riigitulundusasutus. 

(2) Litsents antakse isikule või riigitulundusasutusele: 
1) kellel on piisavalt tehnilisi vahendeid metsakorraldustööde tegemiseks; 
2) kes teeb metsakorraldustöid metsanduseriharidusega töötajatega, kes on sooritanud 
katsetööd ja eksami metsakorraldustööde teoorias ja praktikas (edaspidi metsakorraldaja); 
kes on tasunud riigilõivu. 

(3) Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele ning metsakorraldustööde tehnilistele 

vahenditele esitatavad nõuded ning katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste 
hindamise, samuti tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(4) Litsentsi annab metsaressursi arvestuse riikliku registri volitatud töötleja (edaspidi 

litsentsi andja). 

(5) Litsents antakse viieks aastaks. 

(6) Litsentsi andja võib litsentsi omaja taotluse alusel litsentsi kehtivust pikendada järgmiseks 

viieks aastaks, kui litsentsi omaja: 
1) vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuetele; 
2) on teinud metsakorraldustöid nõuetekohaselt; 
3) on tasunud riigilõivu. 

(7)  Litsentsi andja võib keelduda litsentsi andmisest või selle kehtivuse pikendamisest, kui 
litsentsi taotleja: 

1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõikes 6 sätestatud nõuetele;  
2) on litsentsi taotlemisel või litsentsi kehtivuse pikendamise taotlemisel teadlikult 

esitanud valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse lahendamist; 
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3) suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust majandustegevuse nõuete 
rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist kustutatud. 

(8) Litsentsi taotlemise, andmise ja pikendamise korra ning litsentsi vormi kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(9) Litsentsi andjal on õigus kontrollida igal ajal litsentsi omaja metsakorraldusalase tegevuse 

vastavust õigusaktidele. 

(10) Litsentsi on keelatud üle anda teisele isikule.  

(11) Litsentsi omaja on kohustatud viivitamatult litsentsi andjat kirjalikult teavitama litsentsi 

andmise aluseks olnud asjaolude muutumisest ning tingimuste tekkimisest, mis olnuks 

aluseks litsentsi andmisest keeldumiseks. 
 

§ 1049. Metsakorraldustööde litsentsi kehtivuse lõppemine ja peatamine ning litsentsi 
kehtetuks tunnistamine 

(1) Litsentsi kehtivus lõpeb litsentsi kehtivusaja möödumise, litsentsi kehtetuks tunnistamise 
ja litsentsi omava isiku jagunemise või lõppemise korral.  

(2) Litsentsi andja võib peatada litsentsi kehtivuse kuni kuueks kalendrikuuks, kui litsentsi 
omaja on süstemaatiliselt või oluliselt rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid. 

(3) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse süstemaatilisena, kui 

litsentsi omaja on kolme kalendrikuu jooksul 15 protsendil katastriüksustel, mille metsade 
inventeerimisandmed on litsentsi omaja esitanud metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse 

kandmiseks, rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid või ei ole 
metsamajanduslike tööde kavandamisel arvestanud õigusaktidest tulenevate metsa 

majandamise nõuetega.  

(4) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse olulisena, kui litsentsi 

omaja poolt ühel katastriüksusel puistu kõrguse, rinnasdiameetri, vanuse, rinnaspindala või 

koosseisu oluline moonutamine võib kaasa tuua metsale tekitatud kahju vähemalt 6400 euro 

ulatuses või tagavara määramise viga on suurem kui 25 protsenti. Oluline on moonutamine 

siis, kui puistu kõrguse, rinnasdiameetri, vanuse, rinnaspindala või koosseisu viga ületab 
käesoleva seaduse § 1047 lõike 3 alusel kehtestatud metsa korraldamise juhendis lubatud 

piirmäärasid.  

(5) Litsentsi andja võib tunnistada litsentsi kehtetuks, kui litsentsi omaja: 
1) on litsentsi taotlemisel esitanud valeandmeid, mis mõjutas litsentsi andmist; 
2) ei vasta enam käesoleva seaduse § 1048 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuetele; 
3) rikub 12 kalendrikuu jooksul teistkordselt oluliselt metsakorraldustöödele esitatavaid 

nõudeid; 
4) esitab taotluse litsents kehtetuks tunnistada. 

(6) Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1 ja 2 
nimetatud juhtudel annab litsentsi andja litsentsi omajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks 



 331

ning peatab litsentsi kehtivuse puuduste kõrvaldamiseni. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata 

jätmise korral tunnistab litsentsi andja litsentsi kehtetuks. 

(7) Litsentsi kehtivuse peatamise ja litsentsi kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri antakse 

litsentsi omajale üle allkirja vastu või toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga 

hiljemalt järgmisel tööpäeval otsuse tegemisest arvates. 

(8) Litsentsi kehtetuks tunnistamise korral käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 1 alusel, kui 
tahtlikult esitatud valeandmed olid litsentsi andmise otsustamisel olulised, või punkti 3 

alusel, ei või taotlejale uut litsentsi anda varem kui 12 kalendrikuu möödumisel litsentsi 

kehtetuks tunnistamisest arvates. 
 
 

4. jagu 
Metsa majandamine 

 
1. jaotis 

Üldsätted 

§ 1050. Metsa majandamine 

 
Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. 
 

§ 1051. Omaniku kohustused metsa majandamisel 

(1) Metsaomanik on kohustatud: 
1) jälgima metsa seisundit, kaitsma metsa kahjurite ja haiguste, prahistamise ja 

tulekahjude eest; 
2) kaitsma metsa kasvutingimuste halvenemise eest. 

(2) Metsaomanik on kohustatud majandama ja lubama oma metsa majandada üksnes sellisel 

viisil: 
1) mis ei ohusta metsa kui ökosüsteemi ega kahjusta geenifondi, metsamulda ja 

veerežiimi ning metsa uuenemise ja uuendamise tingimusi õigusaktides lubatust 
suuremas ulatuses; 

2) mis ei loo eeldusi tuulekahjustuste tekkeks ega seenhaiguste ja putukkahjurite levikuks 
ning 

3) mis on kooskõlas metsa säästva kasutamise põhimõtetega. 

(3) Metsa kõrvalsaaduste, nagu marjade, seente ja ravimtaimede, varumise korral võib 
metsaomanik rakendada ja lubada rakendada üksnes selliseid varumisviise, mis ei kahjusta 

kõrvalsaaduste saagikust. 

(4) Maareformi seaduse alusel Eesti Vabariigi kasuks koormatud kinnisasjal kasvava metsa 
majandamiseks tellib metsaomanik metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde 

planeerimisel järgimiseks kohustuslik. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ning lõikes 2 sätestatud nõuded ei laiene metsale, 

mida kasutatakse riigikaitse otstarbel. 
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§ 1052. Metsa kasutamise piiramine tuleohutuse tagamiseks 

 
Metsatulekahju ennetamiseks on kohalikul omavalitsusel õigus, teatades sellest kohalikus või 
maakonna ajalehes ja ka muudes kohalikes massiteabevahendites, keelata: 

1) metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja 
õppetööks ning rekreatsiooniks; 

2) võõras metsas viibimine, välja arvatud teenistusülesannete täitmisel. 
 

§ 1053. Keskkonnaseisundi kaitseks määratud metsa majandamine 

 
Planeeringuga asula või rajatiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või 
tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks määratud metsa 
majandamisel võib kohalik omavalitsus planeeringuga seada piiranguid lageraie tegemisel 
langi suurusele ja raievanusele. 
 

§ 1054. Vääriselupaik 

(1) Vääriselupaik käesoleva peatüki tähenduses on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga 

ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või 
haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.  

(2) Vääriselupaiga klassifikaatori ja valiku juhendi kehtestab keskkonnaminister määrusega.  
 

§ 1055. Vääriselupaiga majandamine 

(1) Riigimetsas korraldab vääriselupaiga kaitset riigimetsa majandaja keskkonnaministri 
käskkirja kohaselt. 

(2) Metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse kantud vääriselupaiga kaitseks võib 

metsaomanik sõlmida lepingu, mille alusel seatakse sellele isiklik kasutusõigus riigi kasuks, 

Keskkonnaministeeriumi kaudu tähtajaga 20 aastat. 

(3) Isiklik kasutusõigus on riigi õigus kasutada kinnisasja vääriselupaiga kaitseks. Riigil on 

õigus vääriselupaigas keelata või piirata majandustegevust vääriselupaiga kaitse-eesmärgist 
tulenevalt ja metsaomanik on kohustatud tagama vääriselupaiga säilimise. 

(4) Riigi volitatud esindaja vääriselupaiga kaitseks riigi kasuks isikliku kasutusõiguse 

seadmisel ja vääriselupaiga lepingu sõlmimisel on käesoleva seaduse § 1046 lõikes 2 
nimetatud sihtasutus. 

(5) Vääriselupaika sisaldava kinnisasja omandiõiguse üleminekul lähevad üle kõik 

vääriselupaiga kaitseks sõlmitud õigused ja kohustused. Vääriselupaika sisaldava kinnisasja 
omandiõiguse üleminekul ei ole omandajal õigust lõpetada vääriselupaiga lepingut 
ennetähtaegselt ühe aasta jooksul omandamisest arvates. 
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(6) Vääriselupaiga metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahju ja vääriselupaiga 

hooldamise kulu hüvitis (edaspidi vääriselupaiga kasutusõiguse tasu) makstakse kinnisasja 

omanikule riigi kasuks isikliku kasutusõiguse koormamise perioodil iga-aastaste võrdsete 

maksetena. 

(7) Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu arvutamisel kasutatava metoodika ja vääriselupaiga 

lepingu sõlmimise korra ning nõuded vääriselupaiga lepingu sisule kehtestab 
keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 1056. Riigikaitsealane tegevus metsas 

(1) Metsa  kasutatakse riigikaitseks: 
1) kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel vastavalt kehtivale planeeringule; 
2) riigimetsas väljaõppe korraldamiseks; 
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel metsaomaniku või riigimetsa 

majandaja loal. 

(2) Riigimetsas alalise väljaõppe või sellise väljaõppe, millega kaasnevad metsakahjustused, 

korraldamiseks on vajalik Vabariigi Valitsuse luba. 

(3) Metsa kasutamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul lähtutakse 

kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale esitatavatest nõuetest ja harjutusväljade kasutamise 
korraga kehtestatud ohutusnõuetest. 
 
 

2. jaotis 
Metsaraie 

 

§ 1057. Raied 

(1) Raieks käesoleva peatüki tähenduses loetakse vähemalt ühte metsamaal tehtavatest 

järgmistest töödest: 
1) puude ja põõsaste langetamist; 
2) langetatud tüvede laasimist; 
3) tüvede järkamist; 
4) metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu. 

(2) Raieks käesoleva peatüki tähenduses ei loeta metsamaal olemasolevate tee-, kraavi- või 

muu trassi, sihi või kaitsevööndi puhastamist kuni 8-sentimeetrise keskmise 
rinnasdiameetriga puudest ja põõsastest. 

(3) Metsamaterjal on: 
1) langetatud puu ja puutüvi; 
2) puutüve järkamisel saadud tüveosa. 

(4) Metsamaterjalina käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata kuni kümmet 
dekoratiivpuud. 
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(5) Lubatud on järgmised raied: 
1) hooldusraie; 
2) uuendusraie; 
3) valikraie; 
4) trassiraie; 
5) raadamine. 

 

§ 1058. Hooldusraie 

(1) Hooldusraie on: 
1) valgustusraie; 
2) harvendusraie; 
3) sanitaarraie. 

(2) Valgustusraie on raie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus. 

Valgustusraiet tehakse puude valgus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise 

koosseisu kujundamiseks. 

(3) Harvendusraie on raie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus. 

Harvendusraiet tehakse metsa väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu 
reguleerimiseks ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks. 

(4) Sanitaarraiet tehakse nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate 
puude, samuti ohuallikat mittekujutavate surevate või surnud puude ning oma ülesande 

täitnud seemnepuude metsast eemaldamiseks. 

(5) Sellist puistut, milles võib teha hooldusraiet, iseloomustavad tunnused sätestatakse 

metsa majandamise eeskirjas, mille kehtestab keskkonnaminister määrusega. .  

(6) Harvendusraie tegemisel ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala viia väiksemaks 
alammääradest, mis sätestatakse metsa majandamise eeskirjas, mille kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(7) Sanitaarraie korras raiuda lubatud puude olulised tunnused sätestatakse metsa 

majandamise eeskirjas, mille kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
 

§ 1059. Uuendusraie 

(1) Uuendusraiet tehakse, et võimaldada metsa uuendamist või uuenemist. 

(2) Uuendusraie on lageraie või turberaie. 
 

§ 1060. Lageraie 

(1) Lageraie korral raiutakse raielangilt ühe aasta jooksul raie algusest arvates kõik puud. 

(2) Lageraie korral ei ole raielangilt lubatud raiuda järgmisi puid: 
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1) seemnepuudeks jäetavad 20-70 hajali või mõnepuuliste gruppidena paiknevat mändi, 
arukaske, saart, tamme, sangleppa, künnapuud või jalakat ühe hektari kohta ja 
elujõuline järelkasv; 

2) säilikpuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud 
püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta. 

(3) Seemnepuude jätmine ei ole kohustuslik: 
3) kui raiutava metsa koosseisus pole seemnepuudeks sobivaid puid või kui langil on 

olemas metsa uuendamiseks metsakasvukohatüübile sobivate puuliikide elujõuline 
järelkasv ja see säilitatakse raietööde käigus; 

4) langi osas, mis asub lähemal kui 30 meetrit seemnekandvuse eas männiku või 50 
meetrit seemnekandvuse eas arukaasiku servast. 

(4) Seemne- ja säilikpuudele ning nende säilitamisele esitatavad nõuded ja puistu 
seemnekandvuse ea hindamise alused sätestatakse metsa majandamise eeskirjas, mille 

kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(5) Lageraie on lubatud puistus, mis vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest: 
puistu on vanem käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud raievanusest; 

1) puistu on saavutanud käesoleva paragrahvi lõike 7 punkti 1 alusel kehtestatud 
keskmise rinnasdiameetri; 

2) puistu rinnaspindala või täius on väiksem käesoleva paragrahvi lõike 7 punkti 2 alusel 
kehtestatust. 

(6) Puistu vanuse, millest alates lageraie on lubatud, sätestatakse enamuspuuliikide ja 

boniteediklasside kaupa metsa majandamise eeskirjas, mille kehtestab keskkonnaminister 
määrusega, arvestades, et see jääb: 

1) männikute ja kõvalehtpuupuistute lageraie korral 90-160 aasta piiridesse; 
2) kuusikute laiegaraie korral 80-120 aasta piiridesse; 
3) kaasikute ja sanglepikute lageraie korral 60-80 aasta piiridesse; 
4) haavikute lageraie korral 30-50 aasta piiridesse. 

(7) Keskkonnaminister kehtestab metsa majandamise eeskirjaga enamuspuuliikide ja 

boniteediklasside kaupa: 
1) puistu keskmise rinnasdiameetri, millest suurema rinnasdiameetriga puistute lageraie 

on lubatud; 
2) puistu rinnaspindala ja täiuse, millest väiksema rinnaspindalaga või täiusega puistute 

lageraie on lubatud. 

(8) Kõvalehtpuupuistuks loetakse puistu, kus enamuspuuliik on tamm, saar, jalakas, 
künnapuu või vaher. 

(9) Enne raiesmiku uuenemist ja minimaalse liitumisaja möödumist ei tohi uut lageraiet teha 
raiesmikule lähemal kui 100 meetrit, välja arvatud juhul, kui vana raiesmiku ja uue piirneva 

lageraielangi laius või kogupindala ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud 

lageraielangi maksimaalset laiust või pindala suurust. 

(10) Minimaalne liitumisaeg on männiga, kuusega või kõvalehtpuuga loodusliku uuenemise 
või uuendamise korral neli aastat, muudel juhtudel kaks aastat. Raieaastaid ei loeta 

liitumisaja sisse. 
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(11) Lageraie korral ei tohi: 
1) luitel, uuristus- või tuulekandeohtlikul alal ning infiltratsiooni ja survelise põhjaveega 

alal raielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit; 
2) loo ja sambliku kasvukohatüüpides raielank olla laiem kui 30 meetrit ja raielangi 

pindala suurem kui kaks hektarit; 
3) käesoleva lõike punktis 2 nimetamata kasvukohatüüpides raielank olla suurem kui 

kolm hektarit või kuni 100 meetri laiuse langi korral okaspuu- ja kõvalehtpuupuistutes 
suurem kui viis hektarit ja pehmelehtpuupuistutes suurem kui seitse hektarit. 

(12) Erinevate omanike kinnistutel võib olenemata langi laiusest käesoleva paragrahvi lõike 

11 punktis 2 nimetamata kasvukohatüüpides üksteisega piirnevate raielankide kogusuurus 

olla kuni seitse hektarit. 

(13) Keskkonnaamet võib metsaomaniku tellimusel tehtud metsakaitseekspertiisi alusel 

loodusõnnetuse tõttu hukkunud või looduslike tegurite tagajärjel halva tervisliku seisundiga 

metsa, samuti halva fenotüübiga puistu või metsaomanikust sõltumata põhjusel väikese 

rinnaspindalaga ja täiusega puistu uuendamise võimaldamiseks lubada: 
1) teha lageraiet käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud nooremates, lõike 7 

punkti 1 alusel kehtestatust väiksema keskmise rinnasdiameetriga ja lõike 7 punkti 2 
alusel kehtestatust suurema rinnaspindalaga või täiusega puistutes; 

2) raiuda käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatust suurema pindalaga või laiemaid 
lageraielanke. 

 

§ 1061. Turberaie 

(1) Turberaie jaguneb aegjärkseks, häil- ja veerraieks. 

(2) Aegjärkse raie korral raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas hajali paiknevaid puid 10 

kuni 20 aasta jooksul korduvate raiejärkudena. 

(3) Häilraie korral raiutakse uuendamisele kuuluv mets häiludena 20 kuni 40 aasta jooksul 
korduvate raiejärkudena. Sisseraiutavate häilude arvu ja suuruse kehtestab 
keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 

(4) Veerraie korral raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas 20 kuni 40 aasta jooksul 

korduvate raiejärkudena puud langi servast lageraie korras, mujalt hajali paiknevate 

üksikpuudena või häiludena. Lageraie korras raiutav ala ei tohi olla laiem metsa keskmisest 
kõrgusest. Lageraieala võib laiendada pärast eelmise raiejärguga lagedaks raiutud metsaosa 

uuenemist. 

(5) Turberaiet võib teha puistus, mis on saavutanud käesoleva seaduse § 1060 lõike 6 alusel 

kehtestatud raievanuse ja kuulub metsatüüpi, milles turberaie on käesoleva paragrahvi lõike 

7 alusel kehtestatud metsa majandamise eeskirja kohaselt lubatud. 

(6) Turberaie tegemisel: 
1) peab raiejärkude vahe olema vähemalt viis aastat, mille hulka ei loeta raieaastaid; 
2) võib järgmise raiejärgu teha siis, kui raielangil on metsakasvukohatüübile sobiva liigi 

puid käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud mõõtmetega ja koguses; 
3) ei tohi raielangi pindala olla suurem kui kümme hektarit; 
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1) ei tohi uut raiet alustada lähemal kui 100 meetrit uuenemata langile, välja arvatud 
juhul, kui vana ja uue piirneva raielangi kogupindala ei ületa käesoleva lõike punktis 3 
sätestatud raielangi maksimaalset suurust; 

2) ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala ega täiust viia väiksemaks käesoleva 
paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud alammäärast. 

(7) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad teha puistus turberaiet, puistu esimese 

rinde rinnaspindala ja täiuse alammäära pärast turberaie igat järku, raielangi ühel hektaril 

enne järgmise raiejärgu tegemist nõutava loodusliku uuenduse minimaalse arvu ja arvesse 

võetavate puude minimaalse kõrguse ning turberaieks lubatud metsatüüpide loetelu 

kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 
 

§ 1062. Valikraie 

(1) Valikraiet tehakse üksikute puude väljaraiumise teel. 

(2) Valikraiet on lubatud teha: 
1) kaitstaval loodusobjektil kaitse-eesmärkidel looduskaitseseaduse või kaitse-eeskirja 

alusel; 
2) väljaspool kaitstavat loodusobjekti puistus, mis on saavutanud käesoleva seaduse § 

1060 lõikes 6 sätestatud raievanuse. 

(3) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad teha valikraiet, ning puistu rinnaspindala 
ja täiuse alammäära pärast valikraiet ning valikraiega aasta jooksul raiuda lubatava 

maksimaalse määra kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 
 

§ 1063. Trassiraie 

(1) Trassiraie on kuni nelja meetri laiuse kvartali- või piirisihi sisseraie üle 8-sentimeetrise 

keskmise rinnasdiameetriga puistutes. 

(2) Kvartalisihtide sisseraiumisel peab minimaalseks kvartali suuruseks jääma kümme 

hektarit. 
 

§ 1064. Raadamine 

(1) Raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui 

metsa majandamiseks. 

(2) Raadamist tehakse: 
1) ehitusseaduse või maaparandusseaduse kohase ehitusloa, tee eelprojekti või 

elektriohutusseaduse kohase elektripaigaldise käidukava alusel, kui detailplaneeringu 
kohustus puudub; 

2) kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava alusel; 
3) muu õigusaktidest tuleneva kava või dokumendi alusel, mis on aluseks maa 

kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamiseks. 
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§ 1065. Keskkonnakaitsenõuded raiete tegemisel 

Lisaks käesoleva seaduse §-des 1058, 1060, 1061 ja 1062 sätestatule kehtestab 
keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga täpsustatud nõuded: 
kasvama jäävate puude, loodusliku uuenduse, raielangi mulla ning ümbritseva metsa kaitseks; 
elustiku mitmekesisuse ja pärandkultuuriobjektide kaitseks; 
metsamaterjali kokkuveoteedele. 
 

3. jaotis 
Metsa uuendamine ja kasvatamine 

 

§ 1066. Metsa uuendamise nõuded 

(1) Metsa uuendamise võtted on: 
1) maapinna ettevalmistamine puuseemnete külvamise ja puude istutamise 

võimaldamiseks või loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks; 
2) puuseemnete külvamine; 
3) puude istutamine; 
4) metsakultuuri hooldamine; 
5) loodusliku uuenduse tekke ja arengu soodustamine muul viisil. 

(2) Metsaomanik on kohustatud rakendama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud metsa 
uuendamise võtteid ulatuses, mis hiljemalt viis aastat pärast raiet või metsa hukkumist tagab 

uuenenud metsa. 

(3) Käesoleva peatüki tähenduses loetakse mets uuenenuks, kui alal, kus mets hukkus või 
maha raiuti, kasvab ülepinnaliselt paiknevaid metsakasvukohatüübile sobiva liigi puid, mille 

mõõtmed ja kogus tagavad uue metsapõlve tekke. Puude olemasolu pole nõutav hukkunud 
metsaosas või raiesmikul paiknevates looduslikes sulglohkudes, oksavallidel ja 

raiejäätmetega tugevdatud kokkuveoteedel. 

(4) Käesoleva peatüki tähenduses loetakse hukkunuks mets, milles tuule, seenhaiguste, 

putuka- või ulukikahjustuste, üleujutuse, tule, saaste või muude biootiliste või abiootiliste 
kahjustuste tõttu on elusate puude järgi määratud metsa puuvõrade liitus alla 30 protsendi 

või täius langenud alla 0,3. 

(5) Metsa võib uuendada ainult metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega, mille 

nimekirja kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 

(6) Metsa uuenenuks lugemiseks nõutava puude minimaalse arvu ühel hektaril ja arvesse 

võetavate puude minimaalse kõrguse sätestab keskkonnaminister metsa majandamise 
eeskirjaga metsakasvukohatüüpide või tüübirühmade kaupa. 

(7) Metsa uuendamiseks kasutatava kultiveerimismaterjali algmaterjal peab pärinema 

lubatud päritolupiirkonnast. Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud 
kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad kehtestab keskkonnaminister 

määrusega. 
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(8) Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(9) Metsa uuendamise nõuded, sealhulgas metsatüübis, milles metsa uuendatakse külvi või 

istutamise teel, külvi- ja istutuskohtade minimaalne algtihedus, maapinna 

ettevalmistamisele esitatavad nõuded metsatüübis, milles uuendamine pole kohustuslik, ja 

juuremädaniku tõttu raiutud puistute uuendamisele esitatavad nõuded kehtestab 
keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 
 

§ 1067. Metsa uuendamise kohustus 

(1) Metsaomanik on kohustatud rakendama metsa uuendamise võtteid vähemalt 0,5 hektari 
suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või 

raiest arvates. 

(2) Metsa uuendamise võtete rakendamine pole kohustuslik, kui: 
1) hukkunud metsaosal või raiesmikul esineb Keskkonnaameti tehtud 

metsauuendusekspertiisi kohaselt sobiva liigilise koosseisuga, piisava taimede arvu ja 
ülepinnalise paiknemisega looduslik uuendus; 

2) hukkunud metsaosa või raielank kuulub metsatüüpi, mille puhul metsa uuendamise 
võtete rakendamine pole käesoleva peatüki sätete alusel kehtestatud metsa 
majandamise eeskirja kohaselt kohustuslik; 

3) hukkunud metsaosa või raielank asub kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis. 

(3) Metsauuendusekspertiis tehakse metsaomaniku tellimuse alusel ja riigi kulul. Kui 
ekspertiisi tulemusena selgub, et uuendamise võtete rakendamine on kohustuslik, tasub 
ekspertiisikulud metsaomanik.  

(4) Metsauuendusekspertiisi tellimise ja tegemise korra kehtestab keskkonnaminister metsa 
majandamise eeskirjaga. 

(5) Metsauuendusekspertiisi kulude tasu suuruse ja tasumise korra kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tasu suuruse määramisel võetakse aluseks 
metsauuendusekspertiisi kulude alam- ja ülemmäärad järgmiselt: 

1) metsauuendusekspertiisi välitöö tasu alammäär on 6,35 eurot ja ülemmäär 12,75 eurot 
hektari kohta; 

2) metsauuendusekspertiisi välitöö transpordikulu alammäär on 9,55 eurot ja ülemmäär 
12,75 eurot maaüksuse kohta. 

(7) Keskkonnaminister või tema volitatud isik võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

metsa uuendamise võtete rakendamise tähtaega metsaomaniku taotlusel pikendada, kui 
looduslike tingimuste omapärast või metsaomanikust sõltumatute metsa hukkumise 

põhjuste, samuti õppe- ja teadustöö tõttu pole metsa uuendamise võtete rakendamine 

esimesel kahel aastal põhjendatud. 

(8) Keskkonnaminister või tema volitatud isik võib käesoleva seaduse § 1066 lõikes 2 

nimetatud metsa uuenemise tähtaega metsaomaniku taotlusel pikendada, kui metsa 
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uuendamise võtete rakendamise tähtaja pikendamise, looduslike tingimuste omapära või 

metsaomanikust sõltumatute metsa hukkumise põhjuste tõttu pole metsa uuenemine viie 

aasta jooksul võimalik. 

(9) Metsa uuendamise võtete rakendamise ja metsa uuenemise tähtaja pikendamise korra 

kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 

(10) Kinnisasja võõrandamise korral läheb hukkunud metsaosa või raiesmiku uuendamise 
kohustus üle kinnisasja uuele omanikule, kusjuures käesolevas paragrahvis sätestatud 

uuendamistähtaegu arvutatakse kinnisasjal asuva metsaosa hukkumisest või metsa raiest 

arvates. 
 

§ 1068. Ettekirjutus metsa uuendamise võtete rakendamiseks 

(1) Kui metsa uuendamise võtete rakendamine on kohustuslik, kuid metsaomanik ei ole neid 

kahe aasta jooksul pärast metsaosa hukkumist või raiet rakendanud ning metsa uuendamise 

võtete rakendamise tähtaega pole pikendatud või kui hukkunud metsaosa või raiesmik pole 
metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega viie aasta jooksul uuenenud ning metsa 
uuenemise tähtaega pole pikendatud, teeb Keskkonnaamet metsaomanikule ettekirjutuse 

uuendamise võtete rakendamiseks. 

(2) Ettekirjutus tehakse metsaomanikule teatavaks allkirja vastu või toimetatakse kätte 

väljastusteatega tähtkirjaga. 

(3) Kui ettekirjutus ei ole selles märgitud tähtajaks täidetud, rakendab Keskkonnaamet 
sunnivahendina asendustäitmist või sunniraha. Kui Keskkonnaamet rakendab 

sunnivahendina sunniraha, on sunniraha ülemmäär 1300 eurot ühe hektari kohta. 

(4) Ettekirjutuses peavad olema märgitud: 
1) haldusorgani nimetus, kelle nimel ettekirjutus tehakse; 
2) ettekirjutuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus; 
3) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja vajaduse korral kellaaeg; 
4) metsaomaniku nimi, kellele ettekirjutus tehakse; 
5) ettekirjutuse aluseks olevad asjaolud ja õiguslik alus, millele ettekirjutus tugineb; 
6) ettekirjutuse resolutsioon, milles märgitakse vajalikud uuendamise võtted ja nende 

rakendamise tähtaeg; 
7) sunnivahend, mida ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse; 
8) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg; 
9) ettekirjutuse tegija allkiri. 

 

§ 1069. Metsa kasvatamine 

(1) Metsa kasvatamiseks on lubatud teha hooldusraiet ning reguleerida metsamulla vee- ja 

toiterežiimi. 

(2) Maaparandussüsteemi projekteerimise, ehitamise ja hoiu korra sätestab 
maaparandusseadus. 
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(3) Metsa, välja arvatud metsataimlate väetamine otsetoimeliste mineraalväetistega on 

keelatud. 
 

4. jaotis 
Metsa kasutamine 

 

§ 1070. Metsateatis 

(1) Metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) esitab Keskkonnametile metsateatise: 
1) kavandatavate raiete kohta; 
2) kavandatava metsa uuendamise kohta; 
3) metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest 

teada saanud. 

(2) Kui metsateatise esitab omaniku esindaja, lisatakse metsateatisele esindaja 

esindamisõigust tõendav dokument. 

(3) Metsateatis loetakse esitaja poolt Keskkonnaametile kättetoimetatuks, kui: 
1) esitaja on selle Keskkonnaametile allkirja vastu üle andnud; 
2) tähtkirjaga saadetud metsateatise on postiasutus Keskkonnaametile allkirja vastu üle 

andnud; 
3) esitaja on selle edastanud isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali 

kaudu või kui elektrooniliselt esitatud teatis allkirjastatakse digitaalselt. 

(4) Metsateatise vormi, sellel esitatavate andmete loetelu ja metsateatise esitamise korra 
kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

(5) Keskkonnaamet kontrollib nõuetekohase metsateatise alusel: 
1) kavandatud uuendus-, harvendus- ja valikraie vastavust õigusaktide nõuetele ja 

kehtivatele inventeerimisandmetele või tegelikele andmetele metsa seisundi, vanuse, 
rinnaspindala ning varude suuruse kohta, kui inventeerimisandmed ei vasta 
tegelikkusele;  

2) kavandatud valgustus-, sanitaar-, valik- ja trassiraie ning raadamise, samuti metsa 
uuendamise vastavust õigusaktide nõuetele. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt kontrollib Keskkonnaamet 15 tööpäeva jooksul 

nõuetekohase metsateatise saamisest arvates kavandatud tegevuse õiguspärasust ja kui 

tegevus vastab nõuetele, märgib metsateatisele, et tegevus on lubatud. 

(7) Kui Keskkonnaamet tuvastab metsateatise kontrollimisel käesoleva paragrahvi lõike 5 
kohaselt, et esitatud metsateatises märgitud tegevus ei vasta nõuetele: 

1) kui metsateatises märgitud tegevused vastavad nõuetele osaliselt, vormistab 
Keskkonnaamet nõuetele vastavate tegevuste osas uue metsateatise, millele märgib, et 
need tegevused on lubatud, lisades ühtlasi kirjaliku põhjenduse ülejäänud esitaja 
metsateatises nimetatud tegevuste mittelubamise kohta; 

2) kui metsateatises märgitud tegevusi ei ole võimalik lubada tervikuna, märgib 
Keskkonnaamet metsateatisele, et tegevus ei ole lubatud, põhjendades seda kirjalikult 
ja andes ühtlasi soovituse tegevuse õigusaktidega vastavusse viimiseks. 
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(8) Kui kavandatud tegevuse lubamine või lubamata jätmine nõuab kooskõlastamist või 

käesoleva seaduse § 1060 lõike 13 kohaselt metsakaitseekspertiisi tegemist, on 

Keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva. 

(9) Metsaomanik võib teha raieid ja uuendada metsa pärast lubava märkega metsateatise 

Keskkonnaametilt tagasisaamist ning teha seda 12 kalendrikuu jooksul esitajale metsateatise 

tagastamise päevast arvates. Metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu võib teha ka hiljem 
kui 12 kalendrikuud pärast esitajale metsateatise tagastamist. 

(10) Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kolm tihumeetrit puitu metsamaa ühe 

hektari kohta raie korras, mis on selles metsaosas õigusaktiga lubatud, kuid mitte enam kui 

20 tihumeetrit kinnisasja kohta aastas. 
 

§ 1071. Metsateatise menetlemise erisused kaitstaval loodusobjektil 

(1) Kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis, kus raie on lubatud või kus raie lubatavus sõltub 

kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kaitstava liigi püsielupaigas või hoiualal asuvas 
metsas tegevuste kavandamise kohta esitatud metsateatise kinnitamisel kehtestab kaitstava 
loodusobjekti valitseja metsateatises tingimused, mis on vajalikud kaitstava loodusobjekti või 

sellel asuvate elupaikade ja liikide soodsa seisundi säilitamiseks. 

(2) Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstava loodusobjektiga hõlmatud alal kooskõlastatakse 

metsateatis kohaliku omavalitsuse tasandi kaitstava loodusobjekti valitsejaga. Metsateatises 

märgitud tegevuste lubamiseks peab sel juhul olema kaitstava loodusobjekti valitseja 
nõusolek. 

(3) Kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis, kus raie on kaitse-eeskirjaga keelatud, või 
sihtkaitsevööndis võib metsa raiuda või uuendada vaid kaitstava loodusobjekti kaitse-

eesmärkidel ning lähtuvalt kaitsekorralduskavas määratletud vajalikest tegevustest.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel esitab kaitstava loodusobjekti valitseja 

kinnisasja omanikule ettepaneku kaitse-eesmärgil vajalike tegevuste teostamiseks, mille 

alusel kinnisasja omanik esitab soovi korral metsateatise. Metsateatises tuleb sellistel 

juhtudel esitada viide kaitstava loodusobjekti valitseja ettepanekule ning metsateatise 
kinnitamisel määrab kaitstava loodusobjekti valitseja metsateatises tingimused, mis on 

vajalikud kaitstava loodusobjekti või sellel asuvate elupaikade ja liikide soodsa seisundi 
säilitamiseks. 
 

§ 1072. Raieõiguse võõrandamine 

(1)  Raieõiguse võõrandamisel sõlmivad võõrandaja ja omandaja kirjaliku raieõiguse 

võõrandamise lepingu, milles märgitakse vähemalt: 
1) raieõiguse võõrandaja ja omandaja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht; 
2) esindamise korral esindaja nimi, isikukood, esindamise alus ja füüsilise isiku esindaja 

elukoht; 
3) metsa, mille raieõigus võõrandatakse, asukoht (kinnistu ja katastriüksuse number); 
4) tehtava raie liik; 
5) raiega hõlmatava metsa pindala suurus ja hinnanguline maht tihumeetrites; 
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6) raieõiguse võõrandaja ja omandaja allkirjad; 
7) Keskkonnaameti poolt raiet lubava märkega metsateatiste numbrid. 

(2)  Raieõiguse võõrandamise leping annab õiguse langetada puid lepingus fikseeritud 

ulatuses, kohas, ajal ja tingimustel, omandada langetatud puid, valmistada nendest puudest 

puidusortimente ja saadud sortimendid metsast ära vedada. Raieõiguse võõrandamise 

lepinguga kaasneb õigus kasutada maad vastavalt raieõiguse sisule.  

(3) Raieõiguse võõrandamise leping ei lõpe kinnisasja võõrandamisega, kui raieõiguse 

võõrandaja on enne kinnisasja omandiõiguse üleminekut raieõiguse saajale üle andnud 

kinnisasja selle osa valduse, millel kasvab raieõiguse esemeks olev mets. Raieõiguse 

võõrandamise lepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle kinnisasja omandajale. 
 

§ 1073. Metsamaterjali võõrandamine ja üleandmine töötlemiseks või ladustamiseks 

(1)  Metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks 

andmisel sõlmuvad võõrandaja või töötlemiseks ja ladustamiseks andja ja metsamaterjali 
omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjalikult metsamaterjali võõrandamise 
lepingu või muu eraõigusliku lepingu. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingus märgitakse vähemalt: 
metsamaterjali võõrandaja ja omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja võtja 
nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht; 

1) esindamise korral esindaja nimi, isikukood, esindamise alus ja füüsilise isiku esindaja 
elukoht; 

2) metsamaterjali asukoht; 
3) metsamaterjali kogus sortimentide (palk, paberipuu, tehnoloogiline puit, küttepuu, 

post, latt ja muu) ja puuliikide lõikes; 
4) metsamaterjali võõrandaja ja omandaja allkirjad; 
5) metsateatiste numbrid. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingule lisatakse vormikohane metsamaterjali 
üleandmise-vastuvõtmise akt. Üleandmise-vastuvõtmise akti lisamine pole kohustuslik, kui 

lepingus on ära näidatud metsamaterjali valdamise alus vastavalt üleandmise-vastuvõtmise 
akti vormi nõuetele. 
 

§ 1074. Raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise, metsa raieks andmise seaduslikkuse 
tõendamise kohustus  

(1)  Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisel ning metsamaterjali töötlemiseks, 

ladustamiseks või vedamiseks üleandmisel peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse 

olemasolu või metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja seda kontrollima. 

(2) Raieõiguse üleandmisel peab andja võtjale tõendama raieõiguse olemasolu ja võtja seda 

kontrollima. 

(3) Raieõiguse olemasolu ja metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavad andmed ja 

dokumendid on: 
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1) kinnistusraamatu kanne; 
2) riigimetsa korral riigivara registri kanne; 
3) raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise leping; 
4) Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatis; 
5) isikut tõendav dokument. 

(4) Iga metsas raiet tegev isik on kohustatud tõendama raiumise õigust järgmiste 

dokumentidega: 
1) raieõiguse olemasolu tõendav dokument või töö või teenuse aluseks olev kirjalik 

leping; 
2) Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatise koopia; 
3) isikut tõendav dokument. 

(5) Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vormi kehtestab keskkonnaminister 

määrusega. 

(6) Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise ning metsamaterjali töötlemiseks või 
ladustamiseks andmise lepingut säilitavad raieõiguse või metsamaterjali võõrandaja ja 
omandaja ning töötlemiseks või ladustamiseks andja ja võtja seitse aastat. 
 

§ 1075. Metsamaterjali vedu ja selle seaduslikkuse tõendamise kohustus 

(1) Metsamaterjali vedajal peab metsamaterjali veol kaasas olema metsaomaniku antud 
metsamaterjali kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht. Veoseleht pole kohustuslik, kui vedu 

teostab metsamaterjali omanik ise ja tal on kaasas metsamaterjali valdamise seaduslikkust 
tõendavad dokumendid. 

(2) Metsamaterjali veoeeskirja ning veoselehe vormi kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 
 

§ 1076. Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatis 

(1) Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja on 
kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või 

metsamaterjali kohta teatise, mille vormi kehtestab keskkonnaminister. Teatist ei pea 
esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas. 

(2) Teatis esitatakse müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kalendrikuu 10. 

kuupäevaks väljastusteatega tähtkirjaga, digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga või e-
maksuameti kaudu.  
 

§ 1077. Puidu mõõtmine ja selle mahu määramine 

(1) Metsamaterjali ja hakkpuiduga sooritatavate tehingute tegemisel mõõdetakse 

metsamaterjali ja hakkpuitu  ning määratakse nende mahtu käesoleva paragrahvi lõike 2 
alusel kehtestatud mõõtmismeetodite kohaselt, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud 

mõne muu meetodi kasutamises. 
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(2) Metsamaterjali ja hakkpuidu mõõtmise ja nende mahu määramise meetodid ning 

mõõtmistäpsusele ja mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded kehtestab 

keskkonnaminister määrusega. 
 
 

5. jaotis 
Metsakaitse 

 

§ 1078. Kahjustatud mets 

 Käesoleva peatüki tähenduses loetakse mets kahjustatuks, kui: 
1) puistus on surevaid või tüvekahjuritega värskelt asustatud, värskelt ulukite kooritud 

või äsja tuule murtud või heidetud esimese rinde puid rohkem kui viis protsenti puude 
üldarvust; 

2) rohkem kui 20 protsendil puudest on putukate söödud okkaid või lehti enam kui 25 
protsendi ulatuses; 

3) puistu kasvutingimused on oluliselt muutunud üleujutuse või keskkonna saastumise 
tõttu; 

4) puistus on olnud metsatulekahju pindalaga vähemalt 0,1 hektarit. 
 

§ 1079. Metsakaitse nõuded 

(1) Raielangid, välja arvatud valgustusraielangid, tuleb raiejäätmetest puhastada. Raielankide 

raiejäätmetest puhastamise viisi ja korra kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise 
eeskirjaga. 

(2) Pestitsiide tohib metsas kasutada ainult keskkonnaministri kehtestatud metsa 
majandamise eeskirjaga sätestatud juhtudel. 

(3) Metsa majandamisega ei tohi pinnast lubatust enam kahjustada. Metsa uuendamisel ja 
raiel pinnase kahjustamise maksimaalse lubatud määra kehtestab keskkonnaminister metsa 

majandamise eeskirjaga.  

(4) Toores koorimata okaspuit tuleb juhul, kui seda on enam kui kümme tihumeetrit ühe 

hektari kohta, metsast välja vedada tähtajaks, mille kehtestab keskkonnaminister metsa 

majandamise eeskirjaga.  

(5) Metsatulekahjude vältimiseks rakendatavate meetmete rahastamise korraldamiseks 
liigitab maakonnad suure, keskmise ja väikese metsatuleohuga maakondadeks 

keskkonnaminister määrusega. 

(6) Metsa kahjustamise vältimiseks ülemäärase rekreatiivse kasutamise tõttu on 

Keskkonnaametil õigus kahjustatud või ohustatud ala kasutamist või üksikuid kasutamisviise 

metsakaitseekspertiisi alusel ja metsaomaniku nõusolekul piirata või keelata. Teate piirangu 
või keelu kehtestamise kohta koos põhjuste nimetamisega avaldab Keskkonnaamet oma 

veebilehel, kohalikus või maakonna ajalehes ja võimaluse korral ka muudes kohalikes 
massiteabevahendites. 
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(7) Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil võib keskkonnaminister määrusega piirata 

mitme rindega puistus ja segapuistus raie tegemist ajavahemikul 15. aprillist 15. juunini. 
 

§ 1080. Metsakaitseekspertiis 

(1) Metsakahjustust käsitleva metsateatise saamise korral tehakse metsakaitseekspertiis 

ning teavitatakse metsaomanikku ekspertiisi tulemustest käesoleva seaduse § 1070 lõikes 8 
nimetatud aja jooksul. 

(2) Metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra ning vaigutamise ja mahlalaskmise 

piirangud kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 
 

§ 1081. Ettekirjutus metsakahjustuste ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks 

(1) Keskkonnaametil on õigus teha metsakaitseekspertiisi alusel metsakahjustuste 

ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks ettekirjutusi.  

(2) Ettekirjutuse sisule kohaldatakse käesoleva seaduse § 1068 lõike 4 punktides 1-5 ja 7-9 

sätestatud nõudeid. Lisaks nõutakse ettekirjutuses resolutsioonina kahjustust põhjustava 
tegevuse lõpetamist või kahjustust põhjustada võivast tegevusest hoidumist, ohuallika 

kõrvaldamist ja tekkinud kahjustuse tagajärgede likvideerimist.  

(3) Ettekirjutuse teatavakstegemisele kohaldatakse  käesoleva seaduse § 1068 lõikes 2 

sätestatut. 
 

6. jaotis 
Riigimetsa majandamine 

 

§ 1082. Riigimetsa majandamise ja majandamise finantseerimise korraldamine 

(1) Riigimetsa majandamist ja selle majandamise finantseerimist korraldab riigivara valitseja, 

kelle valitseda riigimets riigivarana riigivaraseaduse kohaselt on antud (edaspidi riigimetsa 

valitseja).  

(2) Riigimetsa majandab riigivara valitseja määratud isik või riigiasutus (edaspidi riigimetsa 

majandaja). 
 

§ 1083. Riigimetsa majandamise erisused 

(1) Riigimetsa valitseja koostab tema valitseda olevate metsade jaoks metskondade või 

muude majandamisüksuste kaupa vähemalt iga kümne aasta kohta metsamajandamiskava.  

(2) Keskkonnaminister määrab iga aasta 1. detsembriks arvestuslangi alusel metsa 
majandavale riigimetsa majandajale järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala 
aastate lõikes, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide 

viisi. 
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(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riigimetsa majandaja kooskõlastab igal aastal 

kavandatava optimaalse uuendusraie pindala Keskkonnateabe Keskusega. 

(4) Keskkonnaminister võib kehtestada kaitseministri ettepaneku alusel metsa majandamise 

eeskirjaga kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel paikneva metsa majandamisel erisusi. 
 

§ 1084. Riigimetsa kasutusõigus 

(1) Riigimetsa kasutusõigus kuulub riigimetsa majandajale. 

(2) Riigimetsa majandaja kasutab riigimetsa ise või annab selle kasutada tasuta või tasu eest. 

(3) Raieõigust kasutab riigimetsa majandaja ise või võõrandab selle käesolevas seaduses ja 

selle alusel kehtestatud korras. 
 

§ 1085. Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamine riigimetsas 

(1) Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamine riigimetsas toimub müügi korras järgmiselt: 
1) avalikul enampakkumisel; 
2) eelläbirääkimistega pakkumisel; 
3) kokkuleppehinnaga. 

(2) Raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra riigimetsas kehtestab Vabariigi Valitsus. 

Korraga sätestatakse: 
1) raieõiguse ja metsamaterjali alghinna määramise metoodika; 
2) raieõiguse ja metsamaterjali müümise protseduur; 
3) müügi järelevalve. 

(3) Raieõiguse ja metsamaterjali müügihind avalikul enampakkumisel ja eelläbirääkimistega 

pakkumisel ei tohi olla madalam käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 kohaselt määratud 
metoodika järgi arvutatud alghinnast. 

(4) Kokkuleppehinda võib rakendada hooldusraie õiguse, kuni 50 tihumeetri suuruste 

metsamaterjali koguste, küttepuidu, kiiresti rikneva metsamaterjali, loodusõnnetuses 
kahjustada saanud metsa raieõiguse ning metsamaterjali proovipartiide müügi ja üle ühe 

aastase kestusega müügilepingute korral. 

(5) Raieõiguse ja metsamaterjali kokkuleppehind ei tohi olla väiksem raieõiguse ja 

metsamaterjali harilikust väärtusest. 
 

5. jagu 
Järelevalve ja kahju hüvitamine 

 

§ 1086. Riikliku järelevalve teostamine 

(1) Käesoleva peatüki alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 
korrakaitseseadust käesolevas peatükis sätestatud erisustega. 
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(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva peatüki ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet. 

(3) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas peatükis sätestatud riikliku järelevalve 

teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 46, 49, 50 ja 51 sätestatud 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras. Keskkonnaamet võib 

käesolevas peatükis sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada 
korrakaitseseaduse §-des 27, 28 sätestatud erimeetmeid. 

(4) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 ja § 51 sätestatud korras valdusesse 

siseneda ja valduse läbivaatust teostada ka olulise ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või 

korrarikkumise kõrvaldamiseks.  

(5) Metsamaaga kinnisasjale, mis on piiramata, kuid tähistatud, võib Keskkonnainspektsioon 

siseneda järelevalve teostamiseks ilma valdaja või muu õigustatud isiku juuresolekuta ja 

sellist isikut valdusesse sisenemisest hiljem teavitamata. Kui piiramata, kuid tähistatud 

kinnisasjal viiakse järelevalve käigus läbi mõõtmisi või võetakse proove, tuleb valdajat 

teavitada valdusesse sisenemisest korrakaitseseaduse § 50 lõikes 5 sätestatud korras.     

(6) Järelevalveametnik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sh 

maastikusõidukiga või ujuvvahendiga maa- või veealal, kus on viibimine ja liikumine 
keskkonnakaitselistel eesmärkidel õigusaktiga keelatud või piiratud. 
 

§ 1087. Vahetu sunni kasutamine 

(1) Keskkonnainspektsioon kasutab vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja 

korras. 

(2) Keskkonnainspektsiooni erivahendid on käerauad. 

(3) Keskkonnainspektsiooni teenistusrelvad on tulirelvad.  
 

§ 1088. Ohu ennetamise meetmed  

Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 
sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 
tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 
ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 eurot. 
 

§ 1089. Proovide võtmine 

Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove. 
 

§ 1090. Sunniraha määr 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 
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§ 1091. Metsale tekitatud kahju ja selle hüvitamine 

(1) Metsale õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitab kahju tekitanud isik riigile käesolevas 

paragrahvis ja selle alusel sätestatud ulatuses ja korras. 

(2) Metsale tekitatakse käesoleva peatüki tähenduses kahju, kui: 
1) raiutakse lubatust nooremaid või väiksema keskmise rinnasdiameetriga puistuid, 

metsaraiel ei peeta kinni puistu rinnaspindala või täiuse lubatud määrast, raieajast või -
liigist, ei peeta kinni raiejärkude järgnemisele kehtestatud vähimast ajast või raiutakse 
metsa kohas, kus see on keelatud; 

2) ei peeta kinni lubatud liitumisajast, uuendusraielangi pindala suurusest või 
maksimaalselt lubatud laiusest, alustatakse uut uuendusraiet enne vahetult kõrval 
asuva uuendusraielangi uuenemist või uuenemata langile lähemal kui 100 meetrit, 
häilraiel raiutakse lubatust rohkem või suuremaid häile või veerraiel raiutakse lageraie 
korras raiutava metsa ala laiemaks kui metsa keskmine kõrgus; 

3) hävitatakse või kahjustatakse puid, põõsaid, metsakultuuri või looduslikku uuendust 
nende mehhaanilise vigastamise või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmise teel; 

4) kahjustatakse pinnast; 
5) põhjustatakse metsa põlemist; 
6) risustatakse metsa; 
7) jäetakse koristamata raiekohad või metsamaterjali laoplatsid; 
8) rikutakse metsast toore koorimata okaspuu väljaveo tähtaegu. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud juhtudel tekitatud kahju määrad 

kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud juhtudel arvestatakse kahju 3200 eurot 
iga hektari kohta, mis ületab raiuda lubatud ala. 

(5) kui metsakultuuri või looduslikku uuendust, mille kõrgus on alla 0,6 meetri, või puid ja 
põõsaid on hävitatud või kahjustatud nende mehhaanilise vigastamise, kasvutingimuste 

ebasoodsaks muutmise või põlengu põhjustamise teel, kusjuures: 
1) puudel või põõsastel on kahjustatud enam kui 30 protsenti (kuusel enam kui 10 

protsenti) puu tüve ümbermõõdust nii, et koore vigastused on vähemalt puiduni, või 
on kahjustatud või kahjustuse tagajärjel hävinud üle poole puu või põõsa võrast või 
juurestikust või on hävinud puu ladvaosa, arvestatakse kahju vastavalt käesoleva 
paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud määradele; 

2) puudel või põõsastel on kahjustatud 10-30 protsenti (kuusel kuni 10 protsenti) puu 
tüve ümbermõõdust nii, et koore vigastused on vähemalt puiduni, või on kahjustatud 
1/3-1/2 puu või põõsa võrast või juurestikust, arvestatakse kahju 25 protsendi ulatuses 
käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud määradest; 

3) puudel või põõsastel on kahjustatud alla 10 protsendi puu tüve ümbermõõdust nii, et 
koore vigastused on vähemalt puiduni, või on kahjustatud ¼-1/3 puu või põõsa võrast 
või juurestikust, arvestatakse kahju 10 protsendi ulatuses käesoleva paragrahvi lõike 3 
alusel kehtestatud määruses sätestatud määradest; 

4) metsakultuuri või looduslikku uuendust, mille kõrgus on alla 0,6 meetri, on 
kahjustatud nii, et see on põhjustanud metsakultuuri või loodusliku uuenduse 
hävimise, arvestatakse kahju 447 eurot ühe hektari kohta. 
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(6) Kui on kahjustatud pinnast, arvestatakse kahju: 
1) lammi-, soostunud ja madalsoometsas ning lammipajustikus 0,60 eurot maa-ala ühe 

ruutmeetri kahjustamise eest; 
2) loo- ja nõmmemetsas 0,50 eurot maa-ala ühe ruutmeetri kahjustamise eest; 
3) palu-, laane-, salu- ja sürjametsas 0,35 eurot maa-ala ühe ruutmeetri kahjustamise eest; 
4) kõdusoo-, rabastuvas, raba- ja siirdesoometsas 0,25 eurot maa-ala ühe ruutmeetri 

kahjustamise eest. 

(7) Kui pinnast kahjustatakse raielankidel metsa ülestöötamise käigus, kuulub kahjuna 

arvestamisele kahjustus, mis ületab 25 protsenti raielangi pindalast. 

(8) Kui on risustatud metsa: 
1) sinna veetud jäätmete või muude ainetega või muul viisil, arvestatakse kahju 6,40 

eurot risustatud maa-ala ühe ruutmeetri kohta; 
2) peatus- või laagrikoha koristamata jätmisega, arvestatakse kahju 0,60 eurot risustatud 

maa-ala ühe ruutmeetri kohta. 

(9) Kui on jäetud koristamata raielangid või metsamaterjali laoplatsid, arvestatakse kahju 

320 eurot raiejäätmetest või metsamaterjali jääkidest koristamata maa-ala ühe hektari kohta 
või 1,60 eurot iga üksikpuu või -põõsa raiumise koha koristamata jätmise kohta, kuid mitte 
enam kui 320 eurot ühe hektari kohta, või 1,60 eurot iga toore koorimata okaspuidu  
tihumeetri kohta, mis on raielangilt või metsamaterjali laoplatsilt käesolevas peatükis 
määratud tähtajaks välja vedamata. 

(10) Kui metsa kahjustamisel on kännud kõrvaldatud või kui tekitatud kahju pole üksikpuude 
või -põõsaste kaupa võimalik hinnata, arvestatakse kahju metsamajandamiskava metsa 
kirjeldustes sisalduvatest puistu keskmise puu takseerandmetest lähtudes, kusjuures 

kahjustatud puude arv arvutatakse eraldiste kaupa, jagades kahjustatud metsaosa 
üldtagavara keskmise puu mahuga. 

(11) Metsa kahjustamisel kaitseala loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndis korrutatakse 
metsale tekitatud kahju arvestamisel kahju arvestamise määr koefitsiendiga 5,0 ning 

kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ja hoiualal 3,0. 

(12) Metsale tekitatud kahju hüvitise nõuab sisse Keskkonnainspektsioon. Kahju hüvitis 

kantakse riigieelarvesse. 
 

6. jagu 
Väärteokoosseisud 

 

§ 1092.  Metsa, puude ja põõsaste ebaseaduslik raiumine, hävitamine ning kahjustamine 

(1) Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku raiumise, hävitamise või muul viisil 

kahjustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
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§ 1093. Raieõiguse ja metsamaterjali üleandmisel seaduslikkuse tõendamise ja selle 
kontrollimise kohustuse rikkumine 

(1) Raieõiguse või metsamaterjali üleandmisel seaduslikkuse tõendamise ja selle 

kontrollimise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 
 

§ 1094. Metsa majandamise nõuete rikkumine 

(1) Metsa uuendamise, kasvatamise või kasutamise nõuete või metsakaitse nõuete 
rikkumise eest, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 1092 ja 1093 nimetatud juhtudel, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

20 000 eurot. 
 

§ 1095. Konfiskeerimise kohaldamine 

Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 1092 ja 1093 
sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt 
karistusseadustiku §-le 83. 
 

§ 1096. Menetlus 

(1) Käesoleva seaduse §-des 1092–1094 sätestatud väärtegudele kohaldatakse 
karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesoleva seaduse §-des 1092-1094 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: 
Keskkonnainspektsioon; 
politseiasutus. 

(3)  
9. peatükk 

KALAPÜÜK JA JAHT 
1. osa 

Kalapüük 
 

1. jagu 
Eesmärk, reguleerimisala ja mõisted 

§ 1097. Osa eesmärk 

Käesoleva osa eesmärk on: 
1) tagada kala- ja veetaimevarude kaitse ja  säästlik kasutamine lähtuvalt rahvusvaheliselt 

tunnustatud kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest,  
2) tagada kala- ja veetaimevarude taastumisvõime ja veekogude tootlikkus  
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3) vältida ebasoodsaid muutusi veekogude ökosüsteemis.  
 

§ 1098. Reguleerimisala 

(1) Käesolev osa kehtib Eesti Vabariigi majandusvööndis majandusvööndi seadusest 

tulenevate erisustega. 

(2) Käesolev osa ei reguleeri kalade kasvatamist ja püüki kalakasvatuslikes rajatistes nagu 

tiigid, sumbad, basseinid. 

(3) Käesolev osa reguleerib kalapüüki väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, 
kui püük toimub Eesti lipudokumenti omava laevaga või käesolevas osas sätestatud juhul 

Eesti Vabariigi äriregistris registreeritud ettevõtja poolt niivõrd, kuivõrd püügikoha 

asukohariigi õigusakt või püügikoha kalapüüki reguleeriv rahvusvaheline leping ei sätesta 

teisiti. 

(4)  

§ 1099. Kalapüügiõiguse tasulisus 

(1) Käesolevas osas sätestatud juhtudel on kalapüügiõigus tasuline.  

(2) Kalapüügiõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduses ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktides sätestatud korras. 

(3)  

§ 1100. Kalapüük ja veetaimede kogumine 

(1) Kalapüük on käesoleva osa tähenduses tegevus, mille eesmärgiks on kala, jõesilmu ja 

teiste sõõrsuude; jõevähi, kreveti ning teiste kümnejalaliste; kalmaari ja teiste peajalgsete 
(edaspidi kõik koos kala)  hõivamine nende kinnipüüdmise või surmamise teel.  

(2) Püügikorda seatud püügivahenditega veekogul või selle ranna või kalda piiranguvööndis 
viibimine on võrdsustatud kalapüügiga. 

(3) Kaaspüük käesoleva osa tähenduses on püügiloaga lubatud kalaliigi kõrval alamõõdulise 

kala või teise kalaliigi isendi püünisesse sattumine ja väljapüük.  

(4) Veetaimede kogumine käesoleva osa tähenduses on agariku (Furcellaria lumbricalis) 
püük merest. 

§ 1101. Kalapüügiõigus 

(1) Kala võib püüda kalapüügiõiguse alusel. 

(2) Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest on kalapüügiõigus: 
1) õngepüügiõigus, 
2) harrastuspüügiõigus 
3) kutseline püügiõigus. 
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(3) Kalapüügiõigus tekib käesolevas osas sätestatud alustel ja korras. 

§ 1102. Omand kalale ja agarikule 

(1) Kala on peremehetu, kui ta on looduslikus vabaduses. 

(2) Püüdja omand kalale tekib hõivamisega, kui see ei ole vastuolus käesoleva osaga ja ei 
rikuta teiste isikute õigusi.  

(3) Agarik meres on riigi omandis. Kaldale uhutud agarik on kaldal asuva kinnisasja omaniku 

omandis. 

§ 1103. Volitatud asutus  

Kui kalapüüki, sellega seonduvat tegevust või kalapüügi järelevalvet reguleeriva Euroopa 
Liidu määruse kohaselt on vajalik volitatud asutuse määramine ning seda ei ole tehtud 
käesoleva osaga, määrab volitatud asutuse Vabariigi Valitsus korraldusega. 
 

 
2. jagu 

Kalavarude ja veetaimede kaitse ja kasutamise üldnõuded 

§ 1104. Keelatud tegevused, püügiviisid ja -vahendid. 

(1) Kalapüügil on keelatud püüda kala, mille pikkus värskena on väiksem kalapüügieeskirjaga 
sätestatud alammõõdust.  

(2) Kalapüügil ja veetaimede kogumisel on keelatud heita tagasi vette püütud kalu ja 
veetaimi, kui need on kaotanud eluvõime. 

(3) Keelatud on püüda kala kalapüügivahendeid kasutamata, käesolevas osas loetlemata ja 
kalapüügieeskirjas kirjeldamata vahenditega või viisil, mis põhjustavad kalade asjatu 

hukkumise ja kalavarude kahjustamise, nagu püük elektriga, mürk- või narkootiliste ainetega, 
tulirelvade ja lõhkelaengutega. 

(4) Keelatud on kalade elektriga püüdmise vahendi (edaspidi elektripüügivahend) 

valmistamine, omamine, ladustamine, võõrandamine, transportimine või kasutamine, välja 
arvatud kalavarude uuringute eesmärgil. Uuringuteks kasutatavad elektripüügivahendid 

peavad olema kantud keskkonnaministri asutatud andmekogusse ja andmekogusse kantud 
elektripüügivahendite kohta väljastab tõendi Keskkonnaministeerium. 

 

(5) Kalapüügieeskirjas kirjeldamata püügivahendite ja püügiviiside kasutamine on lubatud 
keskkonnaministri loal. 

(6) Keelatud on:  
1) müüa või osta alamõõdulist kala või sellest valmistatud tooteid;   

2) müüa, osta või transportida värsket kala, mis on püütud veekogust ajal, millal selle 

püüdmine on keelatud, välja arvatud juhul kui see kala on püütud käesoleva seaduses 
kehtestatud kaaspüügi tingimuste kohaselt; 

3) müüa, osta või käidelda värsket kala, mille päritolu ei ole tõendatav, välja arvatud 
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käesoleva seaduse paragrahv § 1108 lõikes 6 sätestatud juhtudel; 

4) müüa või osta harrastuspüügil või õngepüügil püütud kala.  

 

(7) Keelatud on abistada laevu, merel kala laevadelt ümber laadida või osaleda ühises 

püügitegevuses laevadega, mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel nende 

laevade loetellu, mille puhul on põhjust arvata või mille puhul on kinnitust leidnud, et laev 
on tegelenud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga. 
 

(8) Eesti Vabariigi äriregistris registreeritud ettevõtjal on keelatud kasutada kalapüügil laeva, 

mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel nende laevade loetellu, mille puhul on 
kinnitust leidnud, et laev on tegelenud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügiga. 

(9) Kutselise kalapüügi luba omaval isikul on keelatud müüa tema püütud värsket kala otse 

füüsilisele isikule oma tarbeks ühe ööpäeva jooksul suuremas koguses kui on sätestatud EL 

Nõukogu määruse nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 

nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, 
(EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, 

(EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 26), artikli 65 lõikes 2, välja 
arvatud juhul, kui vormistatakse esmakokkuostu tehing. 

§ 1105. Kalapüügiõiguse teostamise üldised kitsendused 

(1) Kalapüügikitsenduste aluseks on teadusuuringud ja kalapüügi statistilised andmed. 

(2) Kalavarude ohustatuse korral kehtestab keskkonnaminister kalakaitse- ja teadusasutuste 
ettepanekul ajutised püügikitsendused määrusega. Kalakaitse- ja teadusasutuse ettepanek ei 
ole vajalik, kui püügikitsendus tuleneb rahvusvahelisest lepingust või selle on rahvusvahelise 

lepingu alusel määranud kalapüüki reguleeriv rahvusvaheline organisatsioon. 

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust  võib keskkonnaminister ajutiselt 

kehtestada kalade kudemise või suguküpsuse mitte saavutanud kalade kaitseks kalapüügi 
keeluajad kalaliikide või püügivahendite kaupa käskkirjaga. Käskkiri tehakse avalikult 

teatavaks väljaandes Ametlikud Teadaanded ja see hakkab kehtima järgmisel päeval pärast 

avaldamist. Käskkiri avalikustatakse viivitamata ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning 

teave ajutiste püügikitsenduste kohta edastatakse huvirühmadele 

(4) Kui rahvusvahelisest lepingust tuleneb vajadus nõudeid kalapüügile korduvalt või ajutiselt 

muuta, võib Vabariigi Valitsus selle õiguse delegeerida keskkonnaministrile. 

(5) Keskkonnaminister võib keelata määrusega kalaliigi lossimise, merel ümberlaadimise, 

pardal hoidmise või vastuvõtmise, kui selle kalaliigi püük on keelatud. 

(6) Kui Euroopa Liidu määruse kohaselt on vajalik määrata sadamad, kus on lubatud laevalt 

kala lossida või ümber laadida, määrab need keskkonnaminister. 
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§ 1106. Kalapüügi ja veetaimede kogumise eeskiri.  

(1) Kalapüügikorra kõigil veekogudel ja veetaimede kogumise korra kehtestab Vabariigi 

Valitsus kalapüügieeskirjaga . 

(2) Kalapüügieeskirjaga sätestatakse: 
1) kalapüügi keeluajad ja -alad; 

2) kalade alammõõdud ja kaaspüügi tingimused; 
3) püügivahendite ja -viiside piirangud ja nõuded; 

4) püügivahendite loetelu ja kirjeldus; 
5) püütud kalade veekogus püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendite ja püügivahendite 

tähistamise nõuded 
6) metoodika kala liigilisuse ja alamõõdulise kala osakaalu määramiseks saagis 

(3) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega rahvusvahelistest lepingutest tulenevad nõuded 

ja piirangud kalapüügile väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal Eesti 

liputunnistusega laevadele niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid või 
rahvusvahelised lepingud. 

§ 1107. Kohustus kalapüügiõigust tõendada 

(1) Kalapüüki teostaval isikul peab kalapüügiõigust tõendav dokument eriotstarbelisel, 
kutselisel ja harrastuslikul kalapüügil alati kaasas olema ning ta on kohustatud selle esitama 

järelevalvet teostavale isikule viimase nõudmisel.  

(2) Kui kalapüügiõigust tõendaval dokumendil või käesoleva seaduse § 1121 lõikes 3 
nimetatud dokumendil puudub foto, peab püügil kaasas olema ka isikut tõendav dokument. 
Kui  harrastuspüügiõigus on soetatud  harrastuspüügiõiguse, sealhulgas kalastuskaardi eest 

tasumisega,  tõendab püügiõigust isikut tõendav dokument. 

(3) Kalalaeva kalapüügiloa alusel tehtaval kalapüügil tunnistatakse selle loa koopiat 
kalapüügiõigust tõendava dokumendina seitsme päeva jooksul loa andmisest arvates. 

Eelnimetatud ajaline piirang ei kehti kalapüügil väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni 
oleval veealal. 

 

§ 1108.  Kala päritolu tõendamine 

(1) Harrastuspüügil püütud kala päritolu tõendavaks dokumendiks loetakse  harrastuspüüdja 

isikut tõendavat dokumenti või käesoleva seaduse § 1121 lõikes 3 nimetatud dokumenti. 

(2) Kutselisel kalapüügil püütud kala päritolu tõendavaks dokumendiks loetakse 

esmakokkuostukviitungit, lossimise deklaratsiooni, kalalaeva kalapüügipäevikut koos 

kalalaeva kalapüügiloaga või rannapüügipäevikut koos kaluri kalapüügiloaga, kala 

üleandmise deklaratsiooni või kala transpordidokumenti.  

(3) Eripüügil loetakse püütud kala päritolu tõendavaks dokumendiks eripüügiluba.  

(4) Kolmanda riigi kalalaeva lossimise puhul loetakse kala päritolu tõendavaks dokumendiks 
EL Nõukogu asjakohase määruse sadamariigi kontrollidokumenti, kui see on kinnitatud 
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kalalaeva lipuriigi poolt, EL Nõukogu määruse 1005/2008/EÜ, millega luuakse ühenduse 

süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 

lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) 

nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 

(ELT L 286, 29.10.2008, lk 1–32), artiklis 6 nimetatud eelteatist, artiklis 8 nimetatud 

lossimise, ümberlaadimise deklaratsiooni ning artiklis 12 märgitud püügisertifikaati. 

(5) Kala impordi ja reekspordi puhul loetakse kala päritolu tõendavaks dokumendiks 
EL Nõukogu määruse 1005/2008/EÜ artiklis 12 nimetatud püügisertifikaati. 

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõuded kala päritolu tõendamise kohta ei kehti 

füüsilise isiku oma tarbeks ostetud kala kohta käesoleva seaduse § 1110  lõikes 3 sätestatud 
määral ja õngepüügil püütud kala kohta. 

(7) Kala esmakokkuostu kviitungi koopia peab kala ostja andma üle igale järgmisele kala 

ostjale, kes ostab kala kokku käitlemiseks ärilisel eesmärgil. Kui kala müüakse mitme partiina, 

antakse esmakokkuostukviitungi koopia üle igale kala ostjale, märkides 

esmakokkuostukviitungile üleantud kalakoguse suuruse, üleandmise kuupäeva ja üleantava 
kala esitusviisi ning andmed müüja transpordivahendi ning autojuhi kohta. 

(8) Kala käitlemisel peab kala päritolu tõendav dokument olema käitlemisettevõttes ja kala 
vedamisel vedamiseks kasutatavas transpordivahendis ning kala käitleja ja vedaja on 
kohustatud selle esitama järelevalvet teostavale isikule viimase nõudmisel. 

 

§ 1109. Merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete impordi, ekspordi ja 
reekspordi nõuded  

(1) EL Nõukogu määruse 1005/2008/EÜ artikli 16 lõike 3 ja artikli 39 lõike 4 kohane pädev 

asutus ning EL Komisjoni määruse 1010/2009/EÜ, millega kehtestatakse Nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse Ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad (ELT L 280, 27.10.2009, lk 5–41) artikli 39 lõike 1 kohane kontaktasutus on 

Keskkonnaministeerium. 

(2) Merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete (edaspidi kalandustooted)  

püügisertifikaat esitatakse EL Nõukogu määruse 1005/2008/EÜ artiklis 15 lõikes 1 nimetatud 
kalandustoodete ekspordi korral kinnitamiseks Põllumajandusministeeriumile ning artiklis 21 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud kalandustoodete reekspordi korral kinnitamiseks Maksu- ja 

Tolliametile vähemalt 3 tööpäeva enne arvatavat kalandustoodete ekspordi või reekspordi 
toimumist.  

(3) EL Nõukogu määruse 1005/2008/EÜ artiklis 18 nimetatud impordist keeldumise korral 
kaasnevate kalandustoodete hoiustamise ja käitlemisega seotud kulud katab importija. 

§ 1110. Kala esmakokkuostja 

(1) Kala esmakokkuostuga tohib tegeleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kelle kala 
käitlemisega seotud ettevõte või selle osa (edaspidi ettevõte) on toiduseaduse alusel 
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tunnustatud või kes on toiduseaduse alusel teavitanud sellisest ettevõttest 

järelevalveasutust, samuti äriregistris registreeritud ettevõtja, kes on söödaseaduse alusel 

teatanud järelevalveasutusele kala käitlemisest tema ettevõttes. Kala esmakokkuostuga ei 

tohi tegeleda ettevõtja, kellel on kehtiv karistus kala ostu või müügi nõuete rikkumise eest. 

(2) Põllumajandusministeerium korraldab esmakokkuostjatega seotud andmete kogumist. 

(3) Kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses,  
mis on sätestatud  EL Nõukogu määruse nr 1224/2009 artikli 65 lõikes 2. 

§ 1111. Kalade maaletoomine või veekogudesse asustamine 

(1) Eestis looduslikult mitteesinevate liikide eluskala või muid veeorganismide liike või nende 

viljastatud marja tohib maale tuua ainult Keskkonnaameti loal. 

(2) Kalade veekogudesse asustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3)  
3. jagu 

Kalapüügiõiguse teostamine 
1. jaotis 

Õngepüügiõigus, kinnisasja omaniku kalapüügiõigus ja eriotstarbeline kalapüük 
 

§ 1112. Õngepüügiõigus   

(1) Igaüks tohib avalikult kasutatavast veekogust tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda 

kala ühe lihtkäsiõngega, järgides käesolevas osas või selle alusel sätestatud piiranguid. 

 

(2)  Kinnisasja omaniku loal tohib ühe lihtkäsiõngega kala püüda: 
1) veekogul, mis ei ole avalikult kasutatav; 

2) siseveekogu poolt üleujutatud kinnisasjal või selle osal; 

 

§ 1113. Kinnisasja omaniku kalapüügiõigus 

(1) Eraveekogul, mis ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, püüab kala või lubab seda teha 

veekogu omanik, arvestades käesolevas osas ja selle alusel kehtestatud piiranguid 
püügivahenditele, püügiajale ja püüda lubatud kalaliikidele.  

(2) Kalapüügiks kutselise kalapüügi vahenditega peab eraveekogu omanik taotlema 
kalapüügiluba, mille annab Põllumajandusministeerium või põllumajandusministri määratud 

valitsusasutus tasuta. 

(3) Mitme kinnisasja piires asuval eraveekogul korraldavad nende kinnisasjade omanikud 
kalapüüki kokkuleppel. 

 

§ 1114. Eriotstarbeline kalapüük 
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(1) Kalapüük on eriotstarbeline, kui seda teostatakse: 
1) keskkonnauuringute eesmärgil,  
2) asustusmaterjali tootmiseks vajamineva kalamarja kogumiseks,  
3) sugukalade püügiks,  
4) hüpofüüsi kogumiseks,  
5) kalade ümberasustamise eesmärgil,  
6) kalade hukkumise vältimiseks või veekogu ökosüsteemi parandamiseks. 

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib Keskkonnaministeerium hinnata 

eriotstarbeliseks ka harrastuspüügivõistluste raames toimuva kalapüügi või kalapüügi, mida 

korraldavad õppepraktika eesmärgil koolid, mille kinnitatud õppekavas on kalapüügipraktika.  

(3) Kalapüügi eriotstarbeliseks hindamisel arvestab Keskkonnaministeerium püütavate liikide 

püüdmisele:  
1) rahvusvahelistest õigusest või Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kitsendusi,  
2) püügi põhjendatust, harrastuspüügivõistluse puhul ka selle ulatust ning kas püügi eesmärki 
on võimalik saavutada muul viisil.  

(4) Keskkonnaministeerium võib eriotstarbelisel kalapüügil, välja arvatud 

harrastuspüügivõistluste raames toimuval või õppepraktika eesmärgil korraldataval 

kalapüügil, lubada käesolevas osas ja selle alusel kehtestatud õigusaktides lubatust erineva 
püügivahendi või -viisi kasutamist ning eriotstarbelist kalapüüki keelatud ajal ja keelatud 

kohas. 

(5) Eriotstarbeliseks kalapüügiks annab õiguse eripüügiluba. 

(6) Eripüügiloa annab Keskkonnaministeerium. 

(7)  Eripüügiloa andmisest keeldutakse järgmistel juhtudel: 
1) loa andja on loa taotlejat taotluses esinevatest puudustest teavitanud ja puudusi ei ole nende 
kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul kõrvaldatud; 
2) taotlus ei ole põhjendatud.  
 

(8) Eripüügiloa taotlus loetakse põhjendatuks, kui: 

1) see vastab kalanduse uuringuprogrammile, mis on taotluse esitamise alus; 
2) see vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud eriotstarbelise kalapüügi eesmärkidele; 

3) selles märgitud püügitingimused ja püüdja pädevus tagavad püügi eesmärgi saavutamise 

kalavaru kõige vähem mõjutaval viisil. 

(9) Eripüügiluba tunnistatakse kehtetuks kui loa omanik on rikkunud loa tingimusi. 

(10) Eripüügiloa vormi, eripüügiloa taotluste läbivaatamise, loa väljaandmise ning kehtetuks 

tunnistamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega . 
 

2. jaotis 
Harrastuspüügiõigus 

§ 1115. Harrastuspüügiõiguse kuuluvus 
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(1) Igaüks tohib kalastuskaardi alusel või harrastuspüügiõiguse eest tasumise korral püüda 

harrastuspüügivahenditega kala avalikult kasutataval veekogul, arvestades seadusest 

tulenevaid piiranguid. 

(2) Kinnisasja omaniku loal tohib harrastuspüügivahenditega püüda kala: 

1) veekogul, mis ei ole avalikult kasutatav ; 

2) siseveekogu poolt üleujutatud kinnisasjal või selle osal 

§ 1116. Harrastuspüügi vahendid 

(1) Harrastuspüügivahendid on: 
1) spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng ( krunda ehk tonka), und, käsiõng ja ühe isiku 

poolt korraga kasutatavad rohkem kui üks lihtkäsiõnge. 

2) harpuunipüss ja harpuun; 

3) räimeõng; 
4) nakkevõrk; 

5) kuni 100 konksust koosnev õngejada.  

6) kuurits; 
7) liiv; 

8) vähinatt ja vähimõrd. 

(2) Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punktis 6 sätestatud püsielanikul on lubatud 
kasutada kuni 300 konksust koosnevat õngejada; 

(3) Harrastuspüügivahendid peavad kalapüügil olema püügivahendi omaniku valve all, et 
võimaldada nende omanikku veekogul või selle kaldal kindlaks teha. See nõue ei kehti püügil 
nakkevõrgu, vähimõrra ja õngejadaga, mis peavad olema käesoleva seaduse § 1106 lõike 2 
punkti 5 alusel tähistatud. 

§ 1117. Harrastuspüügivahendite kasutamise kitsendused 

(1) Räimeõnge tohib kasutada  üksnes harrastuspüügil merel. 

(2) Harrastuslikul kalapüügil on keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või 

eri liiki püügivahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui käesolev seadus ei 

sätesta teisiti. 

(3) Harrastuspüügil käesoleva seaduse § 1116 lõike 1  punktides 4–7 nimetatud püügi-
vahenditega kehtivad kutselisel kalapüügil samadele püügivahenditele § § 1106 lõike 1 ning 

§ 1104(9)  lõigete 2, 3 ja 4 alusel kehtestatud kitsendused. 

 

§ 1118. Harrastuspüügiõiguse andmine  ja  harrastuspüügiõiguse kehtivus 
 

(1) Õiguse harrastuspüügiks annab: 
1) harrastuspüügiõiguse eest tasumine ; 
2) käesoleva seaduse §-s § 1119 ettenähtud korras antud kalastuskaart – käesoleva seaduse §  
§ 1122 lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud juhtudel. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul tekib harrastuspüügiõigus üks 

tund pärast harrastuspüügiõiguse eest tasu maksmist  või muust  tasu maksmisel määratud 

kuupäevast, mis ei või olla varasem kui harrastuspüügiõiguse eest tasumise kuupäev. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul tekib harrastuspüügiõigus 

kalastuskaardile märgitud kehtivuse alguse kuupäevast. Kui kalastuskaardiga lubatakse 

erinevate püügivõimaluste kasutamist erineval ajal, tekib harrastuspüügiõigus kaardile 
märgitud kuupäeval. 

(4) Harrastuspüügiõiguse, sealhulgas kalastuskaardi alusel toimuva püügiõiguse eest 

mobiiltelefonilt tehtud maksega (edaspidi mobiilimakse), tasumisel tekib 

harrastuspüügiõigus  üks tund pärast püügiõiguse  andmise, sealhulgas kalastuskaardi 
andmise kohta lühisõnumiga kinnituse saamist. Tasumist ja kalastuskaardi andmist kinnitav 

lühisõnum saadetakse samale mobiiltelefoni numbrile, millelt tasu maksti. 

 

(5) Harrastuspüügiõigus kehtib kalastuskaardile märgitud ajal, mis võib olla kuni üks 

kalendriaasta. Pärast harrastuspüügiõiguse eest tasumist, kui kalastuskaart ei ole nõutav, 
tekib harrastuspüügiõigus kuni üheks aastaks. 

 

§ 1119. Kalastuskaardi andmine  

(1) Kalastuskaardi annab Keskkonnaamet. 

(2) Püsiasustusega väikesaare püsielanikule annab tema elukohajärgse väikesaare 
ümbritseval veealal kalapüügiks  kalastuskaardi kohalik omavalitsus 

keskkonnaministrimäärusega kehtestatud lubatud püügivahendite arvu piires. 

(3) Kalastuskaart on elektrooniline dokument keskkonnaregistris ja sellele märgitakse 

püügipiirkond, kaardi kehtivusaeg, püügiõiguse omaniku nimi, isikukood või sünniaeg ja 
vajaduse korral püügivahendid, nende arv ning püüda lubatud isendite arv.  Kalastuskaart 

antakse isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali (edaspidi elektrooniline 

kanal) vahendusel või vahetult Keskkonnaametile esitatud asjakohase taotluse alusel. 

(4) Kalastuskaardid antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes järjestamisel aluseks 

nõuetele vastava taotluse saamise aja. Taotlusi võetakse vastu alates püügiaastale eelneva 
aasta detsembrikuu esimese tööpäeva hommikust kella 9:00, välja arvatud vähimõrra ja 

vähinataga püügiõiguse taotlused, mis võetakse vastu alates püügiaasta juulikuu esimese 

tööpäeva hommikust kella 9:00 

 

(5) Kalastuskaart antakse pärast kalastuskaardi eest harrastuspüügiõiguse tasu maksmist. 
Kalastuskaardi taotlemisel elektroonilise kanali vahendusel tuleb püügiõiguse tasu maksta 

kohe taotluse esitamisel. Kalastuskaardi taotlemisel vahetult Keskkonnaametilt tuleb 

püügiõiguse tasu maksta 10 päeva jooksul pärast kalastuskaardi andja otsust kaardi andmise 
kohta, vastasel juhul muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks. 



 361

(6) Kalastuskaardi taotlemise korra, kalastuskaardi vormi ja harrastuspüügiõiguse eest 

tasumise ning tasu maksmise kontrollimise korra, samuti kalastuskaardi elektroonilise kanali 

vahendusel ja vahetult Keskkonnaametilt taotlemise viisid ning harrastuspüügilubadega 

seotud andmete loetelu kehtestab keskkonnaminister määrusega.  

 

§ 1120. Kalastuskaardi andmisest keeldumine 

(1) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse järgmistel juhtudel: 

1) kalastuskaardi taotlejal on karistus, millega seotud andmed on karistusregistrist 
kustutamata (edaspidi kehtiv karistus), harrastuspüügi andmete esitamise nõuete rikkumise 

eest, rohkem kui üks kehtiv karistus muu käesolevas osas sätestatud väärteo toimepanemise 

eest või kehtiv karistus kuriteo eest, mis on määratud seoses käesoleva seaduse §-s§ 1160 

lõikes 2  loetletud kalapüügi või sellega seonduvate nõuete rikkumisega; 
2) käesoleva seaduse §  § 1122 lõigete 1, 3 ja 5 alusel kehtestatud piirangud ei võimalda 

anda kalastuskaarti taotletud tingimustel. 

 

§ 1121. Soodustatud isikute harrastuspüügiõigus 

(1) Käesoleva paragrahvi tähenduses loetakse soodustatud isikuks eelkooliealine laps, alla 16 
aastane õpilane, pensionär, õigusvastaselt represseeritud isik ja represseerituga 

võrdsustatud isik ning puudega isik 

(2) Soodustatud isikud tohivad kala püüda harrastuspüügivahenditega ilma püügiõiguse eest 
tasumata, välja arvatud käesoleva seaduse § § 1122 lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud juhtudel.  

(3) Soodustatud  isikutel, välja arvatud eelkooliealised lapsed, peab harrastuspüügil kaasas 
olema soodustust tõendav dokument, milleks on: 

1) alla 16-aastasel õpilasel – õpilaspilet; 
2) pensionäril – pensionitunnistus; 
3) õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul – represseeritu 

tunnistus; 

4) puudega isikul – puude raskusastet tõendav dokument. 

§ 1122. Harrastuspüügiõiguse piirangud 

(1) Keskkonnaministril on õigus  määrusega kehtestada piirkonnad, kus kalavarude kaitse 

eesmärgil rakendatakse piiranguid kala püüdvate isikute arvu, püügivahendite, püügi aja või 
püütavate kalade kohta, ja piirkonnad, kus on harrastuspüügil lubatud kasutada nakkevõrku, 

õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda, ning kehtestada kasutada lubatud 
püügivahendite piirarv. Nendes piirkondades on  harrastuspüügiõigust tõendav dokument 

kalastuskaart. 

 

(2) Keskkonnaministril on õigus määrusega arvuliselt või kaaluliselt piirata harrastuspüügil 
ühes ööpäevas püüda lubatud kalakoguseid. 
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(3) Ühe kalastuskaardi alusel tohib veekogul, kus keskkonnaminister on kehtestanud 

määrusega kalastuskaartide piirarvu, kasutada  
1) ühte nakkevõrku  ja ühte kuni 100 konksust koosnevat õngejada merel kuni 20 meetri 
samasügavusjooneni või sise- või piiriveekogudel või nende osades ja  
2) ühte liivi või ühte kuuritsat siseveekogudel ning 
3) vähipüügil kuni viit vähinatta või vähimõrda. 

(4) Igale isikule, välja arvatud püsiasustusega väikesaare püsielanikule, antakse kalapüügiks 
ühe nakkevõrguga, ühe kuni 100 konksust koosneva õngejadaga, ühe liiviga või ühe 

kuuritsaga ühte piirkonda kehtestatud piirarvu piires üks kalastuskaart.  Kuni viie vähinataga 
või viie vähimõrraga ühte piirkonda kehtestatud piirarvu piires antakse kalastuskaart kuni 

kolmeks ööpäevaks.. Kui maakonnas on piirarvud kehtestatud rohkem kui ühte piirkonda, 

võib kalastuskaardi andja märkida sama maakonna erinevates piirkondades kasutada 

lubatud püügivahendid ühele kalastuskaardile. 

(5) Püsiasustusega väikesaare püsielanik tohib ühe kalastuskaardi alusel kasutada kuni kolme 
nakkevõrku ja ühte kuni 300 konksust koosnevat õngejada merel kuni 20 meetri 

samasügavusjooneni ja järvel ühe kilomeetri laiusel veealal tema elukohajärgse saare ümber. 
Püsiasustusega väikesaare püsielanikule antakse kalapüügiks nende vahenditega tema 
elukohajärgse saare ümber kehtestatud piirarvu piires üks kalastuskaart. Nimetatud saari 

ümbritseval veealal kasutada lubatud püügivahendite arvu kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 

(6) Keskkonnaminister kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 5  
nimetatud kalastuskaartide piirarvud eraldi elektroonilise kanali vahendusel ja vahetult 

Keskkonnaametile laekuvate taotluste kaupa. Eelmises lauses nimetatud piirarvude jaotuse 
aluseks on piirarvu kehtestamise aastale eelnenud  aastal elektroonilise kanali vahendusel ja 

vahetult Keskkonnaametile laekunud taotluste omavaheline suhe. 
 

3. jaotis 
Kutseline püügiõigus 

1. alljaotis 
Üldsätted 

 

§ 1123. Kutselise püügiõiguse kuuluvus 

(1) Kutselise püügi vahenditega tohib kalapüügiloa alusel siseveekogudel, piiriveekogudel, 

merel, Eesti Vabariigi majandusvööndis või väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval 

veealal kala püüda ettevõtjana äriregistris registreeritud isik.  

(2) Väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal võib Eesti Vabariigist sõltumata 
omandatud püügivõimalusi kasutada vaid juhul, kui see ei ole vastuolus Euroopa Liidu 

õigusest tulenevate nõuetega. 

 

§ 1124. Kutselise püügi vahendid 
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Kutselise püügi vahendid on õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja 
traalpüünised. 

§ 1125. Kutselist püügiõigust tõendavad dokumendid 

(1) Õiguse kutseliseks püügiks annab kalapüügiluba, mis võib olla kalalaeva kalapüügiluba või 

kaluri kalapüügiluba. 

(2) Kui Euroopa Liit nõuab kalapüügiloa omamist, kohaldatakse kutselise kalapüügiloa 

andmisel EL Nõukogu määruses 1627/94/EÜ, millega kehtestatakse kalapüügilube käsitlevad 

üldsätted (EÜT L 171, 06.07.1994, lk 7–13), sätestatut. Kalapüügiks EL Nõukogu määruse 
3317/94/EÜ, millega kehtestatakse üldsätted, mis käsitlevad kalapüügi lubamist kolmanda 

riigi vetes kalastuskokkuleppe alusel (EÜT L 350, 31.12.1994, lk 13–14), artiklis 1 toodud 

tingimustel kohaldatakse kutselise kalapüügiloa andmisel EL Nõukogu määruses 3317/94/EÜ 

sätestatut. 

§ 1126. Kalalaev 

(1) Kutseliseks kalapüügiks võib kasutada kalalaevade riiklikku registrisse kantud kalalaeva, 
millel on kehtiv kalalaevatunnistus. Kalalaev käesoleva seaduse tähenduses on EL Nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva 
kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59–80) artikli 3 alapunktis c nimetatud laev. 

(2) Vabariigi Valitsus asutab kalalaevade riikliku registri. Registrisse kantakse Euroopa 

Komisjoni määruses 26/2004/EÜ ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 005, 
09.01.2004, lk 25–35) nõutud andmed Eesti lipu all sõitvate kalalaevade kohta ja vajaduse 

korral ka Eesti laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud kalalaevade kohta, 
mis ei pea kandma riigilippu. 

(3) Kalalaevade riiklikus registris rühmitatakse kalalaevad alajaotustesse nende üldpikkuse, 
püügipiirkonna, kasutatavate püüniste ja püütavate kalaliikide järgi. 

§ 1127. Kalalaevastiku segment 

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kalalaevade alajaotustesse (edaspidi 

kalalaevastiku segment) rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele 

esitatavad nõuded ning kalalaevade segmenti juurdelisamise võimaluse . Kalalaevastiku 
segmendi suurust arvestatakse püügivõimsuse järgi. 

(2) Kalalaevastiku segmenti, kuhu laevu juurde lisada ei või, kantakse kalalaev või kalalaevad 
ainult juhul, kui lisatava laeva või laevade püügivõimsusele vastava või suurema 

püügivõimsusega laev või laevad on eelnevalt sellest kalalaevastiku segmendist kustutatud, 

mistõttu on tekkinud vaba püügivõimsus, või kui käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel tehtud 
otsusega on vastavasse segmenti määratud täiendav vaba püügivõimsus. Kalalaevastiku 

segmenti kalalaeva kandmise korral arvutatakse segmendi vaba püügivõimsus, lähtudes 

EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ artiklis 13 sätestatud ning selle artikli alusel kehtestatud 

nõuetest.  

(3) Kalalaevastiku segmendis, kuhu kalalaevu juurde lisada ei või, tekkinud vaba 
püügivõimsuse arvelt kalalaeva juurdetoomise õigus on kalalaeva väljaviinud isikul või isikul, 
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kellele ta selle õiguse loovutas. Nimetatud õigus kehtib 36 kuud, alates laeva kalalaevade 

riiklikust registrist kustutamisest. Kui kalalaeva väljaviinud isik või isik, kellele ta selle arvelt 

kalalaeva registrisse juurdetoomise õiguse loovutas, ei ole selle aja jooksul esitanud taotlust 

uue kalalaeva registrisse kandmiseks, loetakse, et isik ei soovi vaba püügivõimsuse arvelt 

kalalaeva juurde tuua. 

(4) Kalalaeva juurdetoomise õiguse loovutamise kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult. 
Loovutamise kokkulepe või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri esitatakse kalalaevade 
riikliku registri volitatud töötlejale koos uue kalalaeva registrisse kandmiseks esitatava 

taotlusega. 

(5) Kui kalalaeva registrist väljaviinud isik või isik, kellele ta selle arvelt kalalaeva registrisse 
juurdetoomise õiguse loovutas, ei soovi vaba püügivõimsuse arvelt uut kalalaeva registrisse 

kanda, otsustab kalalaevade riikliku registri vastutav töötleja ühe aasta jooksul käesoleva 

paragrahvi lõikes  3  sätestatud tähtaja lõppemisest arvates, millises kalalaevastiku 

segmendis võib selle vaba püügivõimsuse arvelt taotleda kalalaeva registrisse kandmist.  

(6) Hüvitise toel alatiseks püügilt kõrvaldatud kalalaeva püügivõimsuse asendamisel 
kohaldatakse EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ, millega kehtestatakse kalandussektorile 

ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 
10–28), artikli 6 punktis 1 ja EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ artikli 11 punktis 3 
sätestatut. 

(7) Põllumajandusminister võib kalavaru jätkusuutliku kasutamise tagamiseks kehtestada 
käesoleva paragrahvi lõikes  5 nimetatud vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse 

kandmise tingimused ja korra, sealhulgas tingimused taotluse esitaja ja kalalaeva kohta ning 
vajaduse korral taotluste hindamise kriteeriumid. Kui põllumajandusminister ei ole 

käesolevas lõikes nimetatud tingimusi ja korda kehtestanud, võivad vaba püügivõimsuse 
arvelt taotleda kalalaeva registrisse kandmist kõik isikud ning rahuldamisele kuulub 

kalalaevade riikliku registri volitatud töötlejani ajaliselt varem jõudnud nõuetekohane 
taotlus. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka kalalaevaregistri 

segmenti, kuhu laevu juurde lisada ei tohi, kantud kalalaeva püügivõimsuse suurendamisel, 

arvestades EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ artiklis 11 ja selle alusel kehtestatud 

nõudeid. 

§ 1128. Kalalaeva registrisse kandmisest keeldumine 

(1) Kalalaeva registrisse kandmisest keeldutakse järgmistel juhtudel: 

1) kalalaev ei vasta selle kalalaevastiku segmendi nõuetele, kuhu teda kanda soovitakse; 

2) kalalaevastiku segmendis, kuhu soovitakse laeva kanda, ei ole vaba püügivõimsust ning 
kalalaevastiku segmenti ei või laevu juurde kanda; 

3) kalalaeva omanik või valdajana taotlusele kantud isik ei vasta kalapüügiloa saamise 
nõuetele; 

4) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid; 

5) registrisse taotletakse kalalaeva kandmist, mille alatiseks püügilt kõrvaldamiseks on 
makstud hüvitist; 

6) kalalaev ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele; 
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7) kalalaev ei ole varustatud laeva asukoha jälgimist võimaldava satelliitjälgimissüsteemiga, 

kui see on nõutav; 

8) kalalaeva kasutades on rikutud rahvusvahelisi või teise riigi kalapüüki reguleerivaid 

õigusakte ja laev on kantud vastava rahvusvahelise kalandusorganisatsiooni ebaseaduslikku 

püüki teostanud laevade nimekirja või kehtib karistus, mis on määratud teise riigi poolt 

seoses laeva kasutamisega ja mis ei luba nimetatud laevaga karistuse kehtivuse ajal kala 
püüda; 
9) vastava kalalaevastiku segmendi kohta kehtestatud riiklik püügikoormuse reguleerimise 
kava näeb ette selles segmendis püügivõimsuse vähendamise, välja arvatud juhul, kui taotluse 
esitaja omab käesoleva seaduse § 1127 lõikes  3  nimetatud õigust kalalaeva juurdetoomiseks 
vastavasse segmenti vähemalt juurdetoodava kalalaeva poole püügivõimsuse ulatuses nii 
peamasina võimsuse ka laeva kogumahutavuse osas ja vastavas segmendis on piisavas 
ulatuses vaba püügivõimsust, mille arvelt on võimalik katta juurdetoodava kalalaeva 
ülejäänud püügivõimsus; 
10) taotluse esitaja või kalalaev ei vasta kehtestatud tingimustele või taotlust ei rahuldata 
vastavalt kehtestatud hindamiskriteeriumitele, kui kalalaeva registrisse kandmist taotletakse  
käesoleva seaduse § 1127 lõike 7 alusel kehtestatud tingimuste ja korra alusel 

§ 1129. Kalalaeva registrist kustutamine 

Kalalaev kustutatakse registrist: 
1) kui kalalaev, laeva omanik või valdaja ei vasta enam registrisse kandmise tingimustele; 
2) kui registrisse kantud laeva kalalaevatunnistus on tunnistatud kehtetuks; 
3) laeva kasutusvaldaja või väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul reederi nõudmisel; 
4) käesoleva  paragrahvi punktis 3 nimetatud isiku puudumisel kalalaeva omaniku nõudmisel; 
5) kui kalalaev on segmendis, kuhu laevu juurde lisada ei tohi, ning kalalaeva püügivõimsust 
on suurendatud käesoleva seaduse  § 1127 lõikes  8 nimetatud nõudeid järgimata. 
 

§ 1130. Kalalaevatunnistus 

(1) Kalalaevade riiklikusse registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus, lähtudes 
EL Nõukogu määruses 3690/93/EÜ, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva 
miinimumteabe kohta (EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93–95; L 019, 25.01.1996, lk 57), 

sätestatust. 

(2) Kalalaevatunnistuse annab kalalaevade riikliku registri volitatud töötleja. 

(3) Kalalaevatunnistust ei pea hoidma laeva pardal, mis on lühem kui 10 meetrit ja millega 
püütakse kala ainult Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval veealal. 

(4) Kalalaevade riikliku registri volitatud töötleja tunnistab kalalaevatunnistuse kehtetuks, 
kui: 

1) laeva kasutamine kalapüügiks on lõppenud. Laeva kasutamine kalapüügiks loetakse 

lõppenuks, kui laeva ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul kalapüügiks kasutatud; 

2) laev on kustutatud kalalaevaregistrist. 

(5) Kehtivuse kaotanud kalalaevatunnistus tuleb tagastada kalalaevade riikliku registri 

volitatud töötlejale kümne päeva jooksul, arvates tunnistuse kehtivuse lõppemisest. Kui 
tunnistus on antud väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal tegutsevale 
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kalalaevale, tuleb tunnistus tagastada kehtivuse lõppemisest arvates 30 päeva jooksul. 

 

(6) Kalalaevade riikliku registri volitatud töötleja peatab kalalaevatunnistuse kehtivuse, kui: 

1) laeva ei ole ühe aasta jooksul kalapüügiks kasutatud; 

2) laeva kasutamisel on toime pandud käesoleva  seaduse §-s § 1160 lõikes 1  nimetatud 

kalapüügi või sellega seotud nõuete rikkumine.  

(7) Kalalaevatunnistuse kehtivuse peatumise ajaks tagastatakse tunnistus kalalaevade riikliku 

registri volitatud töötlejale. Kalalaevatunnistuse kehtivuse peatamisel käesoleva paragrahvi 

lõike  6 punktis 1 sätestatud juhul hakkab kalalaevatunnistus jälle kehtima, kui kalalaevale 

kalapüügiloa saamise taotlus esitatakse uuesti ja punktis 2 sätestatud juhul, kui laevaomanik 
või valdaja on rahuldanud kõik nõuded ja kandnud või täitnud kõik karistused, mis selle 

kalalaeva kasutamisel käesoleva seaduse §-s  § 1160 lõikes 1 loetletud kalapüügi või sellega 

seonduvate nõuete rikkumise eest on määratud.  

(8) Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise 

korra ja kalalaevatunnistuse vormi kehtestab Vabariigi Valitsus. 

§ 1131. Kalalaeva kalapüügiluba 

(1) Kalalaeva kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks kutselise kalapüügi vahenditega merel 

kuni Eesti Vabariigi majandusvööndi välispiirini, väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni 
oleval veealal, kui kalapüügiõiguse seal tagab riik, või avamerel. 

(2) Kalalaeva kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale tema seaduslikus 
valduses oleva Eesti merelaeva-, siseveelaeva- või väikelaeva- tunnistusega kalalaevale, 

millel on kalalaevatunnistus. 

(3) Kalalaeva kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium. 

(4) Ettevõtja võib asendada temale antud kalalaeva kalapüügiloas nimetatud kalalaeva teise 
tema õiguspärases valduses oleva Eesti merelaevatunnistust ja kalalaevatunnistust omava 

kalalaevaga, esitades kalapüügiloa andjale kirjaliku taotluse loa tingimuste muutmiseks. 

Muudetud tingimustega kalapüügiluba väljastatakse ettevõtjale kalapüügiloa andja poolt 

kahe nädala jooksul taotluse saamisest. 

§ 1132. Kalalaeva kapten 

(1) Kalalaeva võib selle kalapüügil viibimise ajal juhtida ning püügitegevust korraldada ainult 

kalalaeva kalapüügiloale kantud kapten. 

(2) Ettevõtja võib asendada temale antud kalalaeva kalapüügiloas nimetatud kapteni teise 

kapteniga, teavitades sellest kirjalikult kalapüügiloa andjat. Kapteni asendamise 

jõustumiseks väljastab kalapüügiloa andja ettevõtjale teate saamisest viie tööpäeva jooksul 

uue kalapüügiloa. 
  

§ 1133. Kaluri kalapüügiluba 
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(1) Kalur käesoleva osa tähenduses on füüsiline isik, kes vahetult püüab kala kutselise 

kalapüügi vahenditega. Kaluri poolt kalapüügile kaasavõetavate isikute arv ei ole piiratud. 

(2) Kaluri kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks kutselise kalapüügi vahenditega merel  

kuni 20 m samasügavusjooneni, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Narva jõel ja Narva 

veehoidlal või siseveekogul. 

(3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust annab kaluri kalapüügiluba  
nakkevõrguga püügiks õiguse  püüda Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemeres, sõltumata 

mere sügavusest. 

(4) Kaluri kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale. Kui ettevõtja ei ole ise 

kalur, näidatakse kalapüügiloas ettevõtja kirjaliku taotluse alusel kalapüüki vahetult teostava 
kaluri nimi. 

(5) Kalapüügiloale võib kanda ainult kaluri, kellel on vähemalt rannakaluri II astme 

kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. 

 

(6) Ettevõtja võib asendada temale antud kaluri kalapüügiloas nimetatud kaluri, esitades 

kalapüügiloa andjale kirjaliku taotluse loa tingimuste muutmiseks. Muudetud tingimustega 

kalapüügiluba väljastatakse ettevõtjale kalapüügiloa andja poolt viie tööpäeva jooksul 

taotluse saamisest. 

(7) Kaluri kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium või põllumajandusministri 

määratud valitsusasutus. 
 

§ 1134. Kutselise kalapüügi loa andmine ja tingimused 

(1) Kutselise kalapüügi luba antakse lubatud aastase väljapüügimahu, püügipäevade arvu, 
püügivahendite arvu, laevade püügikoormuse või laevade püügivõimsuse  
(edaspidi püügivõimalused) piires tähtajaliselt ja mitte kauemaks kui üheks kalendriaastaks. 

(2) Kutselise kalapüügi loa taotlus esitatakse taotletavale aastale eelneval aastal 

ajavahemikul 1. septembrist kuni 1. detsembrini. Põllumajandusminister võib mõjuvatel 

põhjustel taotluste esitamise tähtaega pikendada . 

(3) Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa 

andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise korra ja kalapüügiloa 

vormid kehtestab Vabariigi Valitsus. Nimetatud kord peab sisaldama kalapüügivõimaluste 

arvutamise metoodikat. 

(4) Kutseliseks kalapüügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO)  

reguleeritaval veealal peab taotluses näidatud kalalaeva kaptenil olema ka tunnistus NAFO 
reeglite tundmise kohta. Vastava tunnistuse annab Keskkonnainspektsioon ja see antakse 

üheks aastaks. NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise korra ja teadmiste 

hindamise metoodika kehtestab keskkonnaminister määrusega. 
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(5) Kalapüügiloaga määratakse lubatud püügivahendid, väljapüügimahud, püügiajad ja/või 

püügipäevade arv ning kalapüügi koht. Kui ettevõtja on omandanud kalapüügiõiguse veealal 

väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, sõltumata Eesti Vabariigist, aga kalapüügiõiguse 

andja nõuab kalapüügiõiguse kasutamiseks Eesti Vabariigi nõusolekut, määratakse 

kalapüügiloaga kalapüügi koht ja märgitakse loale kalapüügiõiguse omandamise alus. 

(6) Püügipäev käesoleva  osa tähenduses on kalendripäev, mille sees kalalaev viibib veealal, 
millel kalapüüki reguleeritakse, sõltumata asjaolust, kas kala tegelikult püütakse. 

(7) Veekogudel, kus nakke- või raamvõrgu lubatud püügivõimalus on 10 võrku või suurem, ei 

väljastata kalapüügiluba korraga vähem kui 10 võrgu kasutamiseks, välja arvatud käesoleva 

paragrahvi lõigetes  9 ja 10 sätestatud juhul. 

 

(8) Vähema kui 10 nakke- või raamvõrgu kasutamiseks väljastatakse kalapüügiluba, kui 

ettevõtjal on püügivõimalus lisaks nakke- või raamvõrgule ka kastmõrraga või vähemalt kahe 

ääre- või avaveemõrraga püügiks. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel vähema kui 10 nakke- või 

raamvõrgu kasutamiseks kalapüügiluba ei väljastata. 
 

(9) Kutselisele kalurile, kes on püsiasustusega väikesaare  püsielanik, võib väljastada 
kalapüügiloa viie või enama nakke- või raamvõrgu kasutamiseks. 

 

§ 1135. Kutselise kalapüügi loa andmisest keeldumine 

 Kutselise kalapüügi loa andmisest keeldutakse, kui: 
1) loa taotlejal või taotluses nimetatud kaluril on rohkem kui üks kehtiv karistus väärteo eest 
või kuriteo eest, mis on määratud seoses käesoleva seaduse §-s  § 1160 lõikes 1  nimetatud 
kalapüügi või sellega seonduvate nõuete rikkumisega; 
2) loa taotleja või loa taotleja kalalaev ei vasta Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuetele; 
3) kalalaeva kalapüügiloa kalapüüginõuete rikkumise tõttu kehtetuks tunnistamisest on 
möödunud vähem kui aasta; 
4) loa taotleja on esitanud taotluses valeandmeid; 
5) loa taotleja kalalaeva ei luba kala püüdma püügikohas kalapüüki reguleerivad õigusaktid 
või püügikohas kalapüüki korraldav riik või rahvusvaheline organisatsioon; 
6) loa taotleja on jätnud tähtaegselt maksmata kalapüügiõiguse tasu;  
7) kalalaeva, mille loale kandmist taotletakse, kalalaevatunnistus on kehtetuks tunnistatud või 
selle kehtivus on peatatud või tunnistus puudub; 
8) luba taotletakse tingimustel, mis ei vasta kalalaevastiku segmendile, kuhu taotlusele 
märgitud kalalaev on kalalaevade riiklikus registris kantud; 
9) kalalaeva kalapüügiloa taotluses nimetatud kaptenil on rohkem kui üks kehtiv karistus 
väärteo eest või kuriteo eest, mis on määratud seoses käesoleva seaduse §-s  § 1160 lõikes 1 
nimetatud kalapüügi või sellega seonduvate nõuete rikkumisega. 

§ 1136.  Kutselise kalapüügi loa kehtivuse peatamine, kehtetuks tunnnistamine ja 
ennetähtaegne lõppemine 

(1) Loa kehtivus peatatakse EL Nõukogu määruse 3317/94 EÜ artikli 6 punktis 2 nimetatud 
juhul või juhul, kui kalalaevatunnistuse kehtivus on peatatud. 
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(2) Kalapüügiloa andja tunnistab kalapüügiloa kehtetuks, kui: 

1) loa saanud isik või loale kantud kalalaev ei vasta enam loa saamise nõuetele; 

2) loa saanud isik või loale kantud kalur on kalendriaasta jooksul rohkem kui ühel korral 

toime pannud käesoleva seaduse §-s  § 1160 lõikes 1  nimetatud kalapüügi või sellega seotud 

nõuete rikkumise; 

3) kalapüüki reguleeriv välisriik või rahvusvaheline organisatsioon on vähendanud väljaspool 
Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal püügivõimalusi ulatuses, mis ei võimalda antud 
loa alusel kala püüda; 

4) Eesti Vabariigile või Euroopa Liidule rahvusvaheliste kokkulepete alusel eraldatud 

püügivõimalused on ammendunud ja riigil või Euroopa Liidul on kohustus kalapüük sellel alal 
lõpetada; 

5) loa saanud isik on jätnud tähtaegselt tasumata kalapüügiõiguse tasu; 

6) loa saanud isiku kalalaeva ei luba kala püüdma püügikohas kalapüüki reguleerivad 

õigusaktid või püügikohas kalapüüki korraldav riik või rahvusvaheline organisatsioon; 

7) loa saanud isik ei taga kalalaeva asukoha jälgimist satelliitjälgimissüsteemi kaudu või ei 
võimalda kalalaeval vaatleja viibimist veealal, kus Euroopa Liit, kalapüüki reguleeriv riik või 

rahvusvaheline organisatsioon seda nõuab; 
8) loale kantud kalalaeva kalalaevatunnistus on tunnistatud kehtetuks; 
9) kalalaeva kalapüügiloale märgitud kapten on loa kehtivuse ajal rohkem kui ühel korral 

toime pannud käesoleva seaduse §-s  § 1160 lõikes 1  nimetatud kalapüügi või sellega seotud 
nõuete rikkumise. Sellisel juhul väljastab loa andja uue kalapüügiloa loa omaniku kirjalikul 

taotlusel kahe nädala jooksul nõuetekohase taotluse saamisest; 

(3) Loa kehtivus peatatakse EL Nõukogu määruse 3317/94 EÜ artikli 6 punktis 2 nimetatud 

juhul või juhul, kui kalalaevatunnistuse kehtivus on peatatud. 
 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul määrab püügivõimaluste 
ammendumise aja põllumajandusminister või Euroopa Liidu Komisjon. 

(5) Kehtivuse kaotanud kalapüügiluba tuleb tagastada loa andjale 10 päeva jooksul, alates 

loa kehtivuse lõppemisest. Kui luba on antud kalapüügiks väljaspool Eesti Vabariigi 

jurisdiktsiooni oleval veealal, tuleb luba tagastada kehtivuse lõppemisest alates 30 päeva 

jooksul. 
2. alljaotis  

Püügivõimalused 
 

§ 1137. Püügivõimaluste  kehtestamine kaluri kalapüügil 

(1) Lähtudes kalavarude seisundist, kehtestab Vabariigi Valitsus taotletava aasta 

püügivõimalused kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel maakondade või siseveekogude ja 
püsiasustusega väikesaarte püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa taotletavale 

aastale eelneva aasta 1. novembriks, kui Euroopa Liit ei anna püügivõimalusi hilisemal ajal.  

(2) Taotletava aasta püügivõimalused, mis saadakse teiste riikidega püügivõimaluste 
vahetamise tulemusena, kehtestab Vabariigi Valitsus 50 tööpäeva jooksul pärast 

püügivõimaluste vahetamist. 
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§ 1138. Püügivõimaluste  kehtestamine kalalaeva kalapüügil 

(1) Taotletava aasta püügivõimalused kalalaeva kalapüügiloa alusel püügiks, mida kasutavad 

Läänemerel nii kalalaeva kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad, ja 

püügivõimalused väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei 
reguleeri, kehtestab Vabariigi Valitsus 50 tööpäeva jooksul pärast Euroopa Liidu 

püügivõimaluste kehtestamist. 

(2) Taotletava aasta püügivõimalused, mis saadakse teiste riikidega püügivõimaluste 

vahetamise tulemusena, kehtestab Vabariigi Valitsus 50 tööpäeva jooksul pärast 
püügivõimaluste vahetamist.  

§ 1139. Lubatud saakide kehtestamine 

(1) Vabariigi Valitsus kinnitab Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse 

vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö 

kokkuleppe alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastase lubatud 

saagi kalaliikide kaupa 60 tööpäeva jooksul pärast selle poolte vahel jaotamist 
valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügi komisjonis. Käesoleva paragrahvi 
kohaselt kinnitatud saake ei loeta püügivõimalusteks käesoleva seaduse §  § 1148 lõike  1 

tähenduses. 
 

(2) Vabariigi Valitsus võib kehtestada kalapüügiks Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel 

aastase lubatud saagi veealade  ja maakondade  ning püsiasustusega väikesaarte 
püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa kalaliigi kohta, mida püüavad nii kalalaeva 
kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad. Nimetatud aastase lubatud saagi võib 
Vabariigi Valitsus kehtestada 50 tööpäeva jooksul pärast Euroopa Liidu püügivõimaluste 

kehtestamist. Käesoleva lõike kohaselt kehtestatud saaki ei loeta püügivõimaluseks 
käesoleva seaduse §  § 1148 lõike  1 tähenduses 

§ 1140. Püügivõimaluste osaline jagamine 

(1) Kutselise kalapüügiloa andja võib jagada püügivõimalused taotlejate vahel osaliselt, kui 

Euroopa Liit või Vabariigi Valitsus ei ole taotletava aasta püügivõimalusi kehtestanud 
taotletavale aastale eelneva aasta 15. detsembriks.  

(2) Püügivõimaluste osalisel jagamisel võib jagada kuni 50 protsenti taotletavale aastale 

eelnenud aastal kehtestatud püügivõimalustest. 

§ 1141. Kutselise kalapüügi püügivõimaluste piiramise alused 

(1) Vabariigi Valitsus võib kalavaru seisundi säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks  

piirata teatud veealal või teatud kalaliigi püügil laevade püügikoormust või püügivõimsust..  

(2) Laeva püügikoormus on käesoleva seaduse tähenduses laeva kogumahutavuse või 

masina võimsuse ja püügipäeva korrutis.  

(3) Laeva püügivõimsus on käesoleva osa tähenduses laeva kogumahutavus ja masina 
võimsus.  
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(4) Piiratud püügikoormuse ja püügivõimsuse kalapüügiloa taotlejate vahel jaotamisele 

kohaldatakse käesoleva seaduse § § 1148 lõikes 1 sätestatut. 

 

§ 1142. Püügivõimaluse vabanemine 

(1) Kui taotleja ei ole taotletava aasta 1. juuliks tema taotletud või talle käesoleva seaduse §  

§ 1141 lõike  1 alusel jaotusega määratud püügivõimaluse eest tasunud, loetakse 
püügivõimalused tasumata osas vabanenuks.  

(2) Kui lubatud püügivõimalused jaotati kasutajate vahel käesoleva seaduse § 1148 lõike  1 
alusel, jagatakse vabanenud püügivõimalused käesoleva seaduse § 1149 lõike  1 alusel 

määratud ajaloolise püügiõiguse kohaselt, seejuures ei jaotata vabanenud püügivõimalusi 

isikutele, kelle arvelt püügivõimalused vabanesid. 

(3) Kui lubatud püügivõimalused jaotati vastavalt taotlustele või on püügivõimalusi 
vabanenud kõigi ajaloolise püügiõiguse alusel püügivõimalusi saanud taotlejate arvelt, 

jagatakse püügivõimalused pärast nende vabanemist loa andjani jõudvate nõuetekohaste 
taotluste järjekorras. Sellisel juhul võivad püügivõimalusi taotleda ka isikud, kelle arvelt 
püügivõimalused vabanesid. Kui pärast 31. augustini esitatud taotluste rahuldamist on vabu 

püügivõimalusi, võib keskkonnaloa andja neid vahetada teiste riikidega muude 

püügivõimaluste vastu. 

 

§ 1143. Püügivõimaluse vähendamine 

Kui taotleja püüdis taotletavale aastale eelnenud aastal rohkem kala, kui tema õiguspäraselt 
omandatud püügivõimalus õiguse andis, antakse talle taotletavaks aastaks kalapüügiluba 
püügivõimaluse kasutamiseks vähendatud ulatuses. Vähendamine toimub EL nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 
nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, 
(EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, 
(EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 105 lõikes 2 
sätestatud ulatuses. 

§ 1144. Püügivõimaluse suurendamine 

(1) Kui taotleja püüdis taotletavale aastale eelnenud aastal vähem kala, kui tema 

õiguspäraselt omandatud püügivõimalus õiguse andis, sest Eesti Vabariigile eraldatud 
püügivõimaluse ammendumise tõttu peatati kalapüük enne taotleja püügivõimaluse 

ammendumist, antakse talle asjakohase avalduse esitamise korral taotletavaks aastaks 
kalapüügiluba püügivõimaluse kasutamiseks vastavalt suurendatud ulatuses. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget   1 ei kohaldata, kui enne taotleja püügivõimaluse 

ammendumist peatati kalapüük Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluse vähendamise 
tõttu.  

§ 1145. Püügivõimaluse kasutada andmine ja saamine 
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(1) Ettevõtja võib talle taotletavaks aastaks määratud püügivõimaluse, mille eest on tasutud 

kalapüügiõiguse tasu, anda jooksval aastal kasutamiseks Eesti ettevõtjale, kellele on 

taotletavaks aastaks määratud püügivõimalus samal veekogul. Selleks esitavad ettevõtjad 

Põllumajandusministeeriumile mõlemapoolse avalduse, kus on märgitud kasutada antava 

püügivõimaluse suurus.  

(2) Püügivõimaluse kasutada andmine või saamine käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ei 
mõjuta ettevõtja ajaloolise püügiõiguse suurust ja võib toimuda ulatuses, mida ettevõtjal on 
õigus püügivõimaluse kasutada andmise hetkel loaga välja võtta. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul vastutab kalapüügi nõuetekohasuse ja 

aruandluse esitamise eest püügivõimaluse kasutada saanud ettevõtja.  

(4) Kui kasutada antud püügivõimaluse alusel püütakse lubatust rohkem kala, antakse 

püügivõimaluse kasutada saanud ettevõtjale järgmiseks aastaks kalapüügiluba 

püügivõimaluse kasutamiseks käesoleva seaduse  § 1143  kohaselt vähendatud ulatuses.  

(5) Kui püügivõimaluse kasutada saanud ettevõtja ei oma piisavas ulatuses vastavat 
püügivõimalust, vähendatakse selle võrra püügivõimaluse kasutada andnud ettevõtjale 

järgmiseks aastaks kalapüügiloaga kasutada antava püügivõimaluse suurust. 

§ 1146. Püügivõimaluste kasutada andmine teise riigi ettevõtjale või saamine teise riigi 
ettevõtjalt 

(1) Ettevõtja võib talle taotletavaks aastaks määratud püügivõimaluse, mille eest on tasutud 

kalapüügiõiguse tasu, anda jooksval aastal kasutamiseks teise riigi ettevõtjale või saada 
püügivõimaluse teise riigi ettevõtjalt jooksval aastal kasutada Põllumajandusministeeriumi 

nõusolekul.  

(2) Püügivõimaluse kasutamiseks vajaliku kalapüügiloa annab Eesti ettevõtjale 

Põllumajandusministeerium, arvestades Euroopa Liidu või asjaomasel veealal kalapüüki 
reguleeriva rahvusvahelise organisatsiooni kehtestatud nõudeid. 

(3) Käesoleva paragrahvi alusel püügivõimaluse kasutada andmine või saamine ei mõjuta 

ettevõtja ajaloolise püügiõiguse suurust ja võib toimuda ulatuses, mida ettevõtjal on õigus 

püügivõimaluse kasutada andmise hetkel loaga välja võtta. 

§ 1147. Kutselise kalapüügi peatamine ja uuesti avamine 

(1) Kui veeala kohta kehtestatud kutselise kalapüügi võimalused või käesoleva seaduse   § 

1138(2) alusel kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud 90 protsendi ulatuses, 
peatab põllumajandusminister sellel veealal kutselise kalapüügi. Kutselise kalapüügi võib 

peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja 
käesoleva seaduse §  § 1125 lõikes 1 nimetatud kalapüügiloa osas. 

(2) Põllumajandusminister peatab kutselise kalapüügi käesoleva paragrahvi lõike  1 alusel 

käskkirjaga, mis tehakse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast selle avaldamist. Käskkiri avalikustatakse 
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viivituseta ka Põllumajandusministeeriumi veebilehel ning teave kalapüügi peatamise kohta 

edastatakse suurematele erialaliitudele, mis ühendavad kutselise kalapüügiga tegelejaid. 

(3) Põllumajandusminister võib kutselise kalapüügi uuesti avada veealal, kus kalapüük 

käesoleva paragrahvi lõike  1 kohaselt peatati, pärast kalapüügiga seonduvate andmete 

laekumist, kui nende andmete kohaselt ei ole kutselise kalapüügi võimalused või käesoleva 

seaduse §  § 1138(2) alusel kehtestatud aastane lubatud saak 100 protsendi ulatuses 
ammendunud. Kutselise kalapüügi võib uuesti avada määratud tähtajaks ning ühe või mitme 
maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja käesoleva seaduse §  § 1125 

lõikes  1 nimetatud kalapüügiloa osas. Kutselise kalapüügi uuesti avamise käskkiri tehakse 

avalikult teatavaks ja avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2  sätestatud korras. 

(4)  
3. alljaotis 

Ajalooline püügiõigus ja püügivõimaluste enampakkumine 

(5)  

§ 1148. Piiratud püügivõimaluste taotlejate vahel jaotamine 

(1) Kui veeala lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist 
täies ulatuses, jagatakse püügivõimalused eelmisel kolmel aastal sellele veealale 
püügivõimalusi õiguspäraselt omandanud taotlejate vahel, välja arvatud kilu- ja räimepüük, 

mille puhul jagatakse püügivõimalused eelmisel kolmel aastal samal püügil olnud taotlejate 

vahel. 

(2) Veeala käesoleva paragrahvi lõike  1 tähenduses on veekogu või selle piiritletud osa, kus 
on kehtestatud püügivõimaluste piirangud. 

§ 1149. Ajalooline püügiõigus 

(1) Käesoleva seaduse § § 1148 lõikes 1 sätestatud jagamisel tagatakse iga taotleja eelmisel 

kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste suhe teistesse eelmisel kolmel 
aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalustesse (ajalooline püügiõigus).  

(2) Püügivõimalus loetakse omandatuks, kui see on loale kantud ja selle eest on tasutud või 

see on loaga välja võetud, kui tasu maksmine ei ole nõutav.  

(3) Ajaloolise püügiõiguse arvutamisel arvestatakse ka käesoleva seaduse § § 1148 lõike  1 
alusel omandatud püügiõigust.  

(4) Ajaloolise püügiõiguse arvutamisel ei arvestata püügiõigust, mille taotleja on käesoleva 
seaduse § § 1148 lõike  1 kohaselt võõrandanud või millest ta on käesoleva seaduse § § 1148 

lõike  2 kohaselt loobunud.  

(5) Pärast püügivõimaluste jagamist täiendavalt ilmnenud püügivõimalused jagatakse 
vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel määratud ajaloolisele püügiõigusele, kui 

lubatud püügivõimalused ei võimaldanud kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies 
ulatuses. 
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(6) Kui lubatud püügivõimalused jaotati vastavalt taotlustele, jagatakse täiendavalt ilmnenud 

püügivõimalused loa väljaandjani jõudvate nõuetekohaste taotluste järjekorras.  

(7) Püügivõimaluste ilmnemiseks loetakse püügivõimaluste kehtestamist käesoleva seaduse 

§  § 1137 või § § 1138 alusel. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajaloolise püügiõiguse üleandmise korral 

kohaldatakse ajaloolise püügiõiguse omandaja suhtes käesoleva paragrahvi lõiget 9. Kui 
ajalooline püügiõigus antakse üle osaliselt, antakse nii ajaloolise püügiõiguse võõrandajale 

kui ka omandajale kalapüügiluba püügivõimaluse kasutamiseks võrdeliselt vähendatud 

ulatuses.  

(9) Käesoleva seaduse §-s § 1143, § 1144 ja käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatu ei mõjuta 
taotleja ajaloolise püügiõiguse suurust. Kui taotlejale antakse kalapüügiluba püügivõimaluse 

kasutamiseks vähendatud ulatuses, loetakse loaga andmata püügivõimalus õiguspäraselt 

omandatud püügivõimaluseks käesoleva paragrahvi tähenduses ning see võetakse arvesse 

ajaloolise püügiõiguse suuruse arvutamisel. Kui taotlejale antakse kalapüügiluba 

püügivõimaluse kasutamiseks suurendatud ulatuses, ei loeta lisapüügivõimalust 
õiguspäraselt omandatud püügivõimaluseks käesoleva paragrahvi tähenduses ning seda ei 

võeta arvesse ajaloolise püügiõiguse suuruse arvutamisel 

§ 1150. Püügivõimaluste kehtestamise erijuhud 

(1) Kui kaluri kalapüügiloa alusel kehtestatakse räimepüügil püügivõimalused kastmõrdade 

piirarvu asemel väljapüügimahuna ja lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade 
taotluste rahuldamist täies ulatuses, eraldatakse taotlejatele püügivõimalused nii, et lubatud 
väljapüügimaht jagatakse kõigi taotlejate poolt eelmisel aastal õiguspäraselt omandatud 
kastmõrdade koguarvuga, mille tulemusel saadakse lubatud väljapüügimaht ühe kastmõrra 

kohta ja igale taotlejale eraldatakse püügivõimalused tema eelmisel aastal õiguspäraselt 
omandatud kastmõrdade arvu ja ühe kastmõrra kohta saadud lubatud väljapüügimahu 

korrutisena. Püügivõimaluse arvutamisel ei arvestata püügiõigust, mille taotleja on 
käesoleva seaduse § § 1151 lõike 1 kohaselt võõrandanud või millest ta on käesoleva 

seaduse § § 1151 lõike 2 kohaselt loobunud.  

(2) Kui esmakordselt kehtestatud lubatud püügivõimalust on varem kasutatud muul kujul ja 

lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, 
rakendatakse püügivõimaluste jaotamisel käesoleva seaduse § § 1149 lõikes 1 sätestatut, 

arvestades ajaloolise püügiõiguse arvutamisel varasemal kujul kasutatud püügivõimaluse 

ümber uuele kujule. 

(3) Kui esmakordselt kehtestatud lubatud püügivõimalusi on varem kasutatud muul kujul ja 

lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, 
kuid püügivõimalusi varem kasutanud isikud püügivõimalusi ei taotle, kohaldatakse 

käesoleva seaduse § § 1152 lõikes 1 sätestatut. 

(4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole kalavaru säilimise eesmärgil kolmel aastal järjest kehtestanud 

püügivõimalusi käesoleva seaduse § § 1137 või  § § 1138 alusel või neid ei ole Euroopa Liidu 
määrusega kehtestatud, siis järgmise seitsme aasta jooksul nende püügivõimaluste 

taaskehtestamise korral jagatakse lubatud püügivõimalused käesoleva paragrahvi lõike 1 
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alusel, lugedes õiguspäraselt omandatud püügivõimalusteks nende lubatud kasutamise 

viimasel aastal loale kantud püügivõimalused, mille eest on makstud kalapüügiõiguse tasu, 

või loa alusel välja võetud püügivõimalused, mille eest kalapüügiõiguse tasu maksmine ei 

olnud nõutav. 

§ 1151. Püügiõiguse võõrandamine ja sellest loobumine 

(1) Käesoleva seaduse § § 1147 lõikes 1  nimetatud ajaloolist püügiõigust on lubatud 
võõrandada isikule, kellele tohib anda kalapüügiluba. Võõrandamise tehing peab olema 

notariaalselt tõestatud. Tehingus peab olema kirjas võõrandatava püügiõiguse suurus, selle 
alus ning püügiõiguse ülemineku aeg. Püügiõiguse üleminek jõustub võõrandamise tehingu 

ärakirja kalapüügiloa andjale üleandmise päevast, kui tehingus ei ole sätestatud hilisemat 

kuupäeva. 

(2) Käesoleva seaduse § § 1147 lõikes  1 nimetatud ajaloolisest püügiõigusest ja selle alusel 
arvutatud kasutamata püügivõimalusest võib loobuda kalapüügiloa väljaandjale kirjaliku 

avalduse esitamisega. Avalduses peab olema kirjas loobutud püügiõiguse või püügivõimaluse 

suurus. Kui ajaloolisest püügiõigusest ja püügivõimalusest loobutakse toetuse saamise 
eesmärgil, loetakse isik püügiõigusest ja püügivõimalusest loobunuks alates toetusetaotluse 

rahuldamisest. Kui toetusetaotlust ei rahuldata, loetakse ajaloolisest püügiõigusest ja 

püügivõimalusest loobumise avaldus tagasivõetuks. 
 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike  2 alusel loovutatud ajaloolise püügivõimaluse jagamisel 
kohaldatakse täiendavalt ilmnenud püügivõimaluse jagamise kohta sätestatut. 

 

§ 1152. Kala püügivõimaluste enampakkumine 

(1) Kui esmakordselt kehtestatud lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade 
taotluste rahuldamist täies ulatuses, müüakse püügivõimalused enampakkumisel. 
Enampakkumise alghind määratakse, lähtudes keskkonnatasude seaduse §-s 11 sätestatust. 

(2) Kui enampakkumisel müüdavat püügivõimalust ei arvutata väljapüütud kalakoguse järgi, 

on lubatud püügivõimaluste arvutamise tulemusi ümardada täisarvuni. 

§ 1153. Enampakkumise korraldamine 

(1) Käesoleva seaduse paragrahvis  § 1152 sätestatud enampakkumisel osalemiseks 

tasutakse osavõtutasu ja tagatisraha. 

(2) Osavõtutasu ei tohi ületada 10% kõikide enampakkumistel müüdavate sama veeala 

samaliigiliste püügivõimaluste alghinnast ega olla suurem kui 20 eurot. Osavõtutasu ei 
tagastata.  

(3) Tagatisraha suurus on 50% käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alghinnast. 

Tagatisraha ei tagastata isikule, kelle süül enampakkumine nurjus.  

(4) Enampakkumise läbiviimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus  
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(5) Isik, kelle tõttu enampakkumine on nurjunud, ei või osaleda sama aasta samaliigilise 

püügivõimaluse enampakkumisel. 
 

4. jagu 
Kalapüügi arvestus 

§ 1154. Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kohustuslikkus 

(1) Kutselise kalapüügiloa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik on kohustatud esitama 

püügi-, kogumis- või lossimisandmed. Andmete esitamise korra, viisi ja andmete esitamise 

tähtajad kehtestab Vabariigi Valitsuse määrusega. 

(2) Kui püük toimub kalastuskaardi alusel, võib keskkonnaminister nõuda harrastuspüügi 

kohta andmeid. Harrastuspüügi andmete esitamise korra, vormi ning püügiandmete 

esitamise tähtaja kehtestab keskkonnaminister määrusega. 

(3) Merel kala püüdva üle 15 meetri kogupikkusega kalalaeva kapten või kapteni esindaja 

registreerib ja saadab elektrooniliste vahendite abil püügitegevusega seotud teabe 
Põllumajandusministeeriumile EL Nõukogu määrusega 1966/2006/EÜ kalapüügi 
elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta (ELT L 409, 

30.12.2006, lk 1–10) ja EL Komisjoni määrusega 1077/2008/EÜ, milles sätestatakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1966/2006 kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning 

kaugseirevahendite kohta üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1566/2007 (ELT L 295, 4.11.2008, lk 3–23), kehtestatud korras. 

(4) Käesoleva paragrahvi  lõikes 1 nimetatud kord laieneb eraveekogu omanikule, 
omavalitsusele tema poolt väljastatud kalapüügilubade osas ja Eesti lipu all sõitvale laevale, 

olenemata püügikohast. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete arvestust korraldab 

Põllumajandusministeerium. Harrastuspüügiandmete arvestust korraldab 
Keskkonnaministeerium.  

(6) Andmed tuleb esitada ka kaaspüügina kalapüünistes hukkunud imetajate ja lindude 

kohta. 

(7) Kala esmakokkuostja esitab andmed kala ja veetaimede ostu kohta püügiõigust omavalt 

isikult. Andmete esitamise korra, viisi ja andmete esitamise tähtajad kehtestab Vabariigi 
Valitsuse määrusega.  

 

(8) Kala esmakokkuostja, kes vastab EL Komisjoni määruse 1077/2008/EÜ artiklis 2 toodud 

kriteeriumidele registreerib ja saadab elektrooniliste vahendite abil andmed kala 

esmakokkuostu kohta Põllumajandusministeeriumile EL Nõukogu määrusega 

nr 1966/2006/EÜ ja EL Komisjoni määrusega 1077/2008/EÜ kehtestatud korras.  

(9) Merel kala vastu võtva, transportiva või töötleva laeva kapten esitab andmed kala 

vastuvõtmise, töötlemise, transportimise või lossimise kohta. Andmete esitamise korra, viisi 
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ja andmete esitamise tähtajad kehtestab Vabariigi Valitsuse määrusega.  

  

(10) Merel kala püüdva, vastuvõtva, transportiva või töötleva kalalaeva kapten teavitab 

Keskkonnainspektsiooni laeva sadamasse tulekust ning pardal olevast kalakogusest. Teate 

esitamise aja, korra ning edastatavate andmete nimistu kehtestab keskkonnaminister 

määrusega. 

(11) Andmed tuleb esitada ka enne esmamüüki toimuva kala üleandmise, ladustamise või 

transportimise kohta vastavalt EL Nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise 

kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1–16), 

artiklitele 9 ja 13. Andmete esitamise korra, vormi ning tähtajad kehtestab ja andmete 
esitaja määrab Vabariigi Valitsus. 

(12) Kui merel kala ümberlaadimine, vastuvõtmine, töötlemine, mitme laeva ühine 

püügitegevus või lossimine võib Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt toimuda ainult loa 

alusel, määrab loa andja Vabariigi Valitsus määrusega. Vabariigi Valitsus või tema volitatud 

minister võib vajaduse korral kehtestada määrusega loa andmise korra ja loa vormi. 

§ 1155. Andmete avalikustamine 

Andmed ettevõtjale kalendriaastaks määratud lubatud püügivõimaluse ja selle kasutamise 
ning tema tegeliku väljapüügi kohta on avalikud. Põllumajandusministeerium avalikustab 
oma veebilehel iga kvartali esimese kuu jooksul möödunud kvartali kohta kutselise 
kalapüügiga tegelevate Eesti ettevõtjate nimed ning andmed neile kalendriaastaks määratud 
lubatud püügivõimaluse, kasutatud püügivõimaluse ja tegelikult väljapüütud kala koguse 
kohta veeala, maakonna ja püsiasustusega väikesaarte kaupa. 

  

5. jagu 
Järelevalve ja kahju hüvitamine 

 

§ 1156. Riikliku järelevalve teostamine 

(1) Käesoleva seaduse alusel teostatavale riiklikule järelevalvele kohaldatakse 

korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega. 

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 

täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.  

(3) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 27, 28, 29, 45, 46, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.  

(4) Keskkonnainspektsioonil on korrakaitseseaduse §-s 52 sätestatud korras õigus 

eemaldada paiknemiskohast ja võtta vallasasjana hoiule kalapüügivahend koos kalaga, mis 
peab olema õigusaktist tulenevalt selle omaniku kindlakstegemist võimaldaval viisil 
märgistatud, kuid märgistus puudub või ei võimalda kuuluvust tuvastada.  
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(5) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 45 sätestatud korras peatada sõiduki 

ka olulise ohu kahtluse korral ohu väljaselgitamiseks.     

(6) Keskkonnainspektsioon võib peatada laeva, väikelaeva, paadi, jeti või muu tehisliku 

ujuvobjekti (edaspidi veesõiduk) ohukahtluse korral ohu väljaselgitamiseks, kui on alust 

arvata, et sellega veetakse või selles töödeldakse kala või seda kasutatakse kalapüügiks või 

veetaimede varumiseks. Veesõiduki peatamiseks annab Keskkonnainspektsiooni ametnik 
märguande peatumissignaalina, kasutades rahvusvahelise signaalkoodi lippe, raadiot, 
valjuhääldit või ruuporit, või muul arusaadaval viisil. Kui isik ei täida peatamise märguannet, 

võib veesõiduki sundpeatada, kasutades vahetu sunni vahendina füüsilist jõudu 

korrakaitseseaduse 5. peatükis sätestatud korras.      

(7) Käesoleva seaduse tähenduses kalalaeva võib Keskkonnainspektsioon peatada 

ohukahtluse olemasoluta ohu ennetamise eesmärgil. 

(8) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 49 sätestatud korras teostada 

vallasasja  läbivaatust kui on alust arvata, et selles oleva kala või veetaimede vedamisel, 

töötlemisel või varumisel on rikutud õigusaktide nõudeid.  

(9) Keskkonnainspektsioon võib korrakaitseseaduse § 50 sätestatud korras valdusesse 

siseneda ja § 51 sätestatud korras valduse läbivaatust teostada ka olulise ohu 
väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks. 

(10) Keskkonnainspektsioonil on oma ülesannete täitmiseks õigus teha kontrolloste.    

(11) Keskkonnainspektsioon võib teostada järelevalvet kalapüüki reguleerivate õigusaktide 
nõuete ja kalapüügiloaga määratud tingimuste täitmise üle ka väljaspool Eesti Vabariigi 

jurisdiktsiooni oleval veealal. Sellisel juhul kohaldatakse korrakaitseseadusest tulenevaid üld- 
ja erimeetmeid niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid või 

rahvusvahelised lepingud. 

(12) Järelevalvet kalapüüki reguleerivate õigusaktide nõuete ja kalapüügiloaga määratud 

tingimuste täitmise üle võivad teostada ka Euroopa Liidu, väljaspool Eesti jurisdiktsiooni 
jääval veealal rannikuriigi või kalapüüki reguleeriva organisatsiooni inspektorid, kui see on 

ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktides või rahvusvahelistes lepingutes.  

(13) Kui laeva kapten ei luba väljaspool Eesti jurisdiktsiooni jääval veealal nõuetekohaselt 

volitatud inspektorite pardaleminekut ja inspekteerimist, annab Keskkonnainspektsioon 

kaptenile korralduse, et ta seda viivitamata võimaldaks, välja arvatud olukorras, kus 

mereohutusega üldtunnustatud rahvusvaheliste eeskirjade, menetluste või tavade kohaselt 
on vaja pardaleminekut ja inspekteerimist edasi lükata. Kui laeva kapten seda korraldust ei 

täida, peatatakse laeva kalalaevatunnistuse kehtivus. 

(14) Järelevalve teostamiseks on laeva kapten kohustatud:  
1) võimaldama ja hõlbustama inspektoritel kiiresti ja ohutult laeva pardale minna;  
2) tegema koostööd ja abistama inspektorit laeva inspekteerimisel;  
3) inspekteerimisel mitte takistama ega segama inspektoreid;  
4) võimaldama vajaduse korral kasutada laeva sidepidamisvahendeid, et inspektor saaks 
inspekteerimise ajal lipuriigi ja inspekteeriva riigi asutustega ühendust pidada;  
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5) tagama inspektoritele tööks vajalikud tingimused, muu hulgas vajaduse korral söögi ja 
majutuse;  
6) hõlbustama inspektorite turvalist lahkumist laevalt. 

(15) Korrakaitseorganil on õigus ohu ennetamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 201 

sätestatut. Ennetava meetmena korrakaitseseaduse § 50 nimetatud erimeetme kohaldamise 

tagamiseks on korrakaitseorganil õigus rakendada füüsiliste isikute suhtes sunniraha 

ülemmääraga 640 eurot ja juriidiliste isikute suhtes sunniraha ülemmääraga 3200 eurot. 

(16) Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete 
täitmise tagamiseks teostada mõõtmisi ning võtta tasuta proove. 

(17) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses 

sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot. 

(18) Järelevalveametnik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sh 
maastikusõidukiga või ujuvvahendiga maa- või veealal, kus on viibimine ja liikumine 

keskkonnakaitselistel eesmärkidel õigusaktiga keelatud või piiratud. 

§ 1157. Vahetu sunni kasutamine 

(1) Keskkonnainspektsioon kasutab vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja 

korras. 

(2) Keskkonnainspektsiooni erivahendid on käerauad. 

(3) Keskkonnainspektsiooni teenistusrelvad on tulirelvad. 
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§ 1158. Vaatlejad 

(1) Keskkonnaminister võib määrata kalapüügipiirkonna või püütavad liigid, mille puhul peab 

Eesti lipudokumenti omav kalalaev võtma pardale vaatleja. Vaatleja tuleb pardale võtta enne 

püügi alustamist. 

(2) Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded kehtestab keskkonnaminister. 

(3) Vaatleja poolt kogutud andmete esitamise korra ja vormi kehtestab keskkonnaminister. 

(4) Kui rahvusvahelistest lepingutest või Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt ei ole käesoleva 

paragrahvi lõike 1 alusel määratud piirkonnas või liikide püügil nõutud vaatleja paigutamist 
kõikidele laevadele või kogu püügil viibimise aja jooksul, määrab keskkonnaminister 

määrusega vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatuse ning kehtestab vaatlejatega kaetuse 

ajavahemiku määramise korra. Vaatlejatega kaetuse ajavahemiku vähendamisel lähtutakse 

vaatleja laevale paigutamise eesmärgist ja tasakaalust erinevat liiki või erinevates 

piirkondades püüdvate kalalaevade vahel. 

(5) Keskkonnainspektsioon määrab igaks aastaks laevad ja iga laeva kohta ajavahemiku, 
millal vähendatakse vaatlejatega kaetust vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6. Kui 
ettevõtja või kapten on kalalaeva kasutades viimase kahe aasta jooksul toime pannud 
käesoleva seaduse §-s § 1160 lõikes 1 nimetatud rikkumise, siis ei vähendata selle 

rikkumisega seotud laeva vaatlejatega kaetust. 

 

§ 1159. Satelliitjälgimissüsteem 

(1) Eesti kalalaevad peavad olema varustatud satelliitsidel baseeruva autonoomse laevade 

jälgimise süsteemiga (edaspidi satelliitjälgimissüsteem) ning edastama 
satelliitjälgimissüsteemi kaudu andmeid vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni määrusele 
2244/2003/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevade 

satelliitjälgimissüsteemi kohta (EÜT L 333, 20.12.2003, lk 17–27). Euroopa Liidu Komisjoni 

määruse 2244/2003/EÜ artiklis 3 nimetatud Eesti kalalaevade jälgimise keskus asub 

Keskkonnainspektsioonis. 

(2) Keskkonnaministeerium võib vajadusel kehtestada satelliitjälgimissüsteemi kaudu 
edastatavate andmete nimistu, andmete esitamise sageduse ja korra ning nõuded 
satelliitjälgimisseadmele. 

§ 1160. Kalapüüginõuete tõsine rikkumine 

(1) Kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks kutselisel kalapüügil loetakse järgmisi kalapüügi 

või sellega seotud  nõuete rikkumisi: 
1) EL Nõukogu määruse nr 1005/2008/EÜ artiklis 42 nimetatud tõsised rikkumised; 
2) kaaspüügile kehtestatud nõuete rikkumine; 
3) keelatud püügiviiside kasutamine. 

(2) Kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks harrastuslikul kalapüügil loetakse järgmisi 

kalapüügi või sellega seotud nõuete rikkumisi: 
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1) kalapüük ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest 
mobiilimakset tasumata; 
2) kalapüük  keeluajal või keelatud kohas; 
3) kalaliigi püük, mille  püük on keelatud; 
4) kalapüük keelatud või nõuetele mittevastavaid püügivahendeid kasutades; 
5) kalapüügi üle järelvalvet teostavate inspektori töö takistamine või uurimisega seotud 
tõendite varjamine, rikkumine või kõrvaldamine; 
6) alamõõdulise kala  püük, rikkudes alammõõdule kehtestatud nõudeid;   
7) keelatud püügiviiside kasutamine; 
8) kaaspüügile kehtestatud nõuete rikkumine.  

§ 1161. Ebaseadusliku kalapüügiga tekitatud kahju hüvitamine 

(1) Kalavarudele tekitatud kahju tuleb hüvitada. Kahju hüvitamise määrad ja kalapüügiga või 

kalavarude muul viisil kahjustamisega kalavarudele tekitatud kahju arvutamise alused ja 

metoodika, sealhulgas kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vormi, kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega. Kahju hüvitamise määra kehtestamisel lähtutakse kalaliigi 

ohustatusest, kaitsestaatusest või kuni kümnekordsest turuhinnast, välja arvatud kalaliikide 
puhul, mida püütakse väljapoole Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni jääval veealal väljaspool 
Läänemerd, kus kahju hüvitamise määraks loetakse kalaliigi lossimiskohas või 

püügipiirkonnaga piirnevates sadamates kehtiv viiekordne turuhind. Kahju hüvitamise määr 
isendi kohta ei või olla väiksem kui 1,30 eurot ega suurem kui 96 eurot. Kahju hüvitamise 

määr kilogrammi kohta ei või olla väiksem kui 0,64 eurot ega suurem kui 64 eurot, välja 
arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel. 

(2) Kalavaru kahjustamisel käesoleva seaduse §-s § 1160 loetletud rikkumiste puhul on kahju 

hüvitamise määr selle liigi isendi või kilo kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel määratud 
viiekordne määr. Kalavaru kahjustamisel eriti suurel määral on kahju hüvitamise määr selle 

liigi isendi või kilo kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel määratud kümnekordne määr. 
Kalavaru kahjustamiseks eriti suurel määral loetakse kalavarule kahju tekitamist püügil 

elektriga, mürk- või narkootilise ainega, tulirelvade ja lõhkelaengutega või muul kalade 
asjatut hukkumist põhjustaval viisi 

6. jagu 
Väärteokoosseisud 

 

§ 1162. Kala müügi, ostu või käitlemisega seotud nõuete rikkumine  

(1) Kala müügi või ostu nõuete rikkumise eest või kala, mille päritolu ei ole tõendatav, 
käitlemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  

§ 1163. Kalapüük loata või loa nõudeid rikkudes või kalalaevatunnistuseta kalalaevaga 

(1) Kalapüügi eest loata või loa nõudeid rikkudes või kalalaevatunnistuseta kalalaevaga – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 

32000 eurot.  

§ 1164. Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise korra rikkumine 
või vaatleja või inspektori töö takistamine  

(1) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise korra rikkumise eest, 

laeval nõutava satelliitjälgimisseadme puudumise või selle töö häirimise eest, samuti laeva 
pardale määratud vaatlejate töö või järelevalvet teostava inspektori töö takistamise eest või 

kalapüügi eest vaatlejata, kui vaatleja laeval viibimine on nõutav – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  

§ 1165. Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra rikkumine  

(1) Kalapüügiga seonduvate andmete, välja arvatud harrastuspüügi andmed, esitamise korra  

rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
karistatakse rahatrahviga kuni 32000 eurot.  

§ 1166. . Veetaimede kogumise nõuete rikkumine  

(1) Veetaimede kogumise või selle korraldamise eest keeluajal või -alal või keelatud 

vahenditega või loata või loa nõudeid rikkudes, samuti muude veetaimevaru kaitse või 
kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32000 eurot.  

§ 1167. Harrastuspüügi nõuete rikkumine 

Harrastuspüügi eest harrastuspüügiõigust omamata, kasutades käesolevas seaduse § § 1116 
lõike 1 punktides 1–3 ja 8 nimetatud püügivahendeid või § § 1116 lõike 1 punktides 4–7 
nimetatud 
püügivahendeid käesoleva seaduse § 1122 lõigetes 3 ja 4 lubatud arvu piires, või 
harrastuspüügi andmete esitamise korra või käesoleva seaduse § § 1118 lõikes 4 sätestatud 
kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

§ 1168. Kehtivuse kaotanud kalapüügiloa või kalalaeva tunnistuse määratud tähtajaks 
tagastamata jätmine ja kalapüügiõiguse tõendamise korra rikkumine 

(1) Kehtivuse kaotanud kalapüügiloa või kalalaeva tunnistuse määratud tähtajaks 
tagastamata 
jätmise eest või kalapüügiõiguse tõendamise korra rikkumise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
6400 eurot. 
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§ 1169. Laeva sadamasse tulekust ning kalakogusest teatamise nõuete rikkumine 

Laeva sadamasse tulekust ning pardal olevast kalakogusest Keskkonnainspektsioonile 
teatamise korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

§ 1170. Kalapüügil või veetaimede kogumisel laevaliikluse takistamine, vee reostamine 
või veekogu risustamine või märkide, siltide või muude rajatiste rikkumine või 
hävitamine, veekogu põhja või kallaste profiili muutmine 

(1) Kalapüügil või veetaimede kogumisel laevaliikluse takistamise eest laevateel, vee 
reostamise või veekogu risustamise või märkide, siltide või muude rajatiste rikkumise või 
hävitamise, samuti veekogu põhja või kallaste profiili muutmise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

§ 1171. Eluvõime kaotanud püütud kala või veetaimede vette tagasi heitmine 

(1) Eluvõime kaotanud püütud kala või veetaimede vette tagasi heitmise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Eluvõime kaotanud püütud kala või veetaimede vette tagasi heitmise eest 

harrastuspüügil 
– karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 
isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. 

§ 1172. Püügivahendite tähistamise nõuete rikkumine 

(1) Tähistamata või märgistamata seisev- või triivpüünistega kalapüügi eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

(3) Püügivahendite tähistamise või märgistamise muude nõuete rikkumise eest – 
karistatakse 
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

(4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
6 400 eurot. 

§ 1173. Kalapüük püügivahendite kohta esitatud nõudeid rikkudes 

(1) Kalapüügi eest püügivahendit kasutamata, lubatust enamate püügivahenditega, 

käesolevas 
seaduses ja kalapüügieeskirjas kirjeldamata püügivahendiga või viisil, mis põhjustab 
kalade asjatu hukkumise ja kalavarude kahjustamise või püügivahendite kohta esitatud 
muude nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

§ 1174. Elektripüügivahendiga seotud nõuete rikkumine 

(1) Kalade elektriga püüdmise vahendi ebaseadusliku valmistamise, omamise, ladustamise, 
võõrandamise, transportimise või kasutamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 
300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000  eurot. 

§ 1175. Eestis looduslikult mitteesinevate liikide isendite ebaseaduslik maaletoomine 

(1) Eestis looduslikult mitteesinevate liikide eluskala või muude veeorganismide liikide 
isendite või nende viljastatud marja ebaseadusliku maaletoomise eest – karistatakse 
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

§ 1176. Kalapüünise kontrollimise sageduse nõuete rikkumine 

(1) Kalapüünise kontrollimise sageduse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga 
kuni 200 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
12 800 eurot. 

§ 1177. Kalapüük keelatud ajal või alal või keelatud kalaliigi isendite või alamõõdulise 
kala püük 

(1) Kalapüügi eest keelatud ajal või alal või kalaliigi isendite püügi eest, kelle püük on 
keelatud, või alamõõdulise kala püüdmise eest kaaspüügi tingimusi rikkudes – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

§ 1178. Kala lossimise, merel ümberlaadimise, pardal hoidmise või vastuvõtmise nõuete 
rikkumine 

(1) Kala lossimise, merel ümberlaadimise, pardal hoidmise, vastuvõtmise, töötlemise, mitme 
laeva ühise püügitegevuse, laeva abistamise või laeva kalapüügil kasutamise nõuete 
rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 
32 000 eurot. 

§ 1179. Menetlus 

(1) Käesolevas osas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja 
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väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesolevas osas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: 
1) politseiasutus; 
2) Keskkonnainspektsioon. 

(3) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse paragrahvides § 

1161- § 1163, § 1165, § 1167, § 1169, § 1170 ja § 1172–§ 1178 sätestatud väärteo 
toimepanemise vahendi ning väärteo vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist 

vastavalt karistusseadustiku §-le 83. 
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Seaduse lisa 1 
 
Prioriteetsed ained ja prioriteetseted ohtlikud ained ning nende ainete rühmad 

Nr  Aine nimetus  
CAS 

number1  
Nimetatud prioriteetseks 

ohtlikuks aineks 

1  Alakloor  15972-60-8   

2  Antratseen  120-1-7  X 

3  Atrasiin  1912-24-9   

4  Benseen  71-43-2   

5  Bromodifenüüleeter2,3 32534-81-9  X4 

6  Kaadmium ja selle 
ühendid 

7440-43-9  X 

7  C10–13-kloroalkaanid 85535-84-8  X 

8  Klorofenvinfoss  470-90-6   

9  Kloropürifoss 
(etüülkloropürifoss)  

2921-88-2   

10  1,2-dikloroetaan  107-06-2   

11  Diklorometaan  75-09-2   

12  Di(2-etüülheksüül)ftalaat 
(DEHP)  

117-81-7   

13  Diuroon  330-54-1   

14  Endosulfaan  115-29-7  X 

15  Fluoranteen 2 206-44-0   

16  Heksaklorobenseen  118-74-1  X 

17  Heksaklorobutadieen  87-68-3  X 

18  Heksaklorotsükloheksaan  608-73-1  X 

19  Isoproturoon  34123-59-6   

20  Plii ja selle ühendid  7439-92-1   

21  Elavhõbe ja selle ühendid  7439-97-6  X 

22  Naftaleen  91-20-3   

23  Nikkel ja selle ühendid  7440-02-0   

24  Nonüülfenool 
(4-nonüülfenool)  

104-40-5  X 

25  Oktüülfenool 
(4-(1,1',3,3'-
tetrametüülbutüül)fenool)  

140-66-9   

26  Pentaklorobenseen  608-93-5  X 

27  Pentaklorofenool  87-86-5   
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28  

Polüaromaatsed 
süsivesinikud (PAH) 

Ei kohaldata  X 

Benso(a)püreen  50-32-8  X 

Benso(b)fluoranteen  205-99-2  X 

Benso(k)fluoranteen  207-08-9  X 

Benso(g,h,i)perüleen  191-24-2  X 

Indeno(1,2,3-cd)püreen  193-39-5  X 

29  Simasiin  122-34-9   

30  Tributüültina ühendid 
(tributüültinakatioon)  

36643-28-4  X 

31  Triklorobenseenid  12002-48-1   

32  Triklorometaan  67-66-3   

33  Trifluraliin  1582-09-8   

 
 
Tabeli märkused: 
1 CAS: Chemical Abstracts Service. 

2 ainerühm, mis sisaldab mitmeid erinevaid aineid, 

3 bromodifenüüleetrite hulka kuuluvatest prioriteetsetest ainetest kehtestatakse piirväärtused  
derivaatidele numbriga 28, 47, 99, 100, 153 ja 154. 

4 ainult pentabromodifenüüleeter 

 
 
 
Seaduse lisa 2 
 
Jäätmete ohtlikud omadused  
 
H1 „plahvatusohtlik“ - jäätmed, mis võivad leegiga kokkupuutel plahvatada või mis on 
löökide ja hõõrdumise suhtes tundlikumad kui dinitrobenseen; 
H2 „oksüdeeriv“ - jäätmed , mis kokkupuutel muude, eelkõige tuleohtlike ainetega 
vallandavad tugevalt eksotermilise reaktsiooni;  
H3A „väga tuleohtlik“ -  vedelad jäätmed, mille leektäpp on alla 21o C (kaasa arvatud eriti 
kergesti süttivad vedelikud), ning ained ja segud, mis võivad normaaltemperatuuril iseenesest 
kuumeneda ja õhuga kokkupuutel lõpuks süttida lisaenergiat vajamata, ning tahked ained või 
valmistised, mis võivad kergesti süttida pärast lühiajalist kokkupuudet mingi põleva allikaga 
ja mis põlevad või hõõguvad edasi, kui see allikas on kõrvaldatud, ning gaasilises olekus 
ained või valmistised, mis põlevad õhu käes normaalrõhul, ning ained ja valmistised, mis 
kokkupuutel niiske õhu või veega võivad eraldada ohtlikul hulgal kergestisüttivaid gaase; 
H3B „tuleohtlik“ -  vedelad jäätmed , mille leektäpp on võrdne või üle 21 oC ja võrdne või 
alla 55 oC;  
H4 „ärritav“ - mittesööbivad jäätmed, mis võivad hetkelisel, kestval või korduval 
kokkupuutel naha või limaskestaga esile kutsuda põletiku;  
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H5 „kahjulik“ - jäätmed, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi sattudes 
võivad põhjustada tervisehäireid;  
H6  „mürgine“ -  jäätmed, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad põhjustada raskeid, ägedaid või kroonilisi tervisehäireid või surma; 
H7  „kantserogeene“ - jäätmed, mis hingamisteede, seedeelundite või naha kaudu organismi 
sattudes võivad põhjustada vähktõppe haigestumist või suurendada selle haiguse 
esinemissagedust;  
H8  „sööbiv“  - jäätmed, mis eluskudedega kokku puutudes võivad neid hävitada;  
H9 „nakkusttekitav“ -  jäätmed, mis sisaldavad elujõulisi mikroorganisme või nende toksiine 
ning mida teatakse kindlasti või tõenäoliselt põhjustavat inimeste või muude elusorganismide 
haigestumist; 
H10 „reproduktiivset funktsiooni kahjustav“ -  jäätmed, mis  hingamisteede, seedeelundite või 
naha kaudu organismi sattudes võivad esile kutsuda mittepärilikke kaasasündinud 
väärarenguid või suurendada nende esinemissagedust;  
H11 „mutageene“ - jäätmed, mis hingamisteede või seedeelundite kaudu organismi sattudes 
võivad esile kutsuda pärilikke geneetilisi defekte või suurendada nende esinemissagedust;  
H12 „mürgiseid gaase vabastav“ - jäätmed, mille kokkupuutel vee, õhu või happega 
vabanevad mürgised või väga mürgised gaasid;  
H13 „sensibiliseeriv“ - jäätmed, mis sisse hingatuna või naha kaudu imendununa võivad 
põhjustada ülitundlikkust, nii et hilisemal kokkupuutel kõnealuse aine või seguga ilmnevad 
sellele iseloomulikud nähud;   
H14 „ökotoksiline“ -  jäätmed, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või 
viivitusega ohu ühele või mitmele keskkonnaelemendile;   
H 15 „kõrvaldamisel ohtlike aineid eraldav“  jäätmed, millest pärast nende kõrvaldamist 
võivad leostuda või muul viisil eralduda ained, millel on käesoleva paragrahvi punktides 1–15 
loetletud omadused.  

(4)  

 


