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Üldiselt. KOV-i poolsed alused tehnilise taristu planeerimiseks  
https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2015/11/kov_volikogu_liikme_kasiraamat_2015.pdf 

 

Tehnilise taristu osas koostab KOV eraldi valdkondlikud arengukavad, kas iseseisva dokumendina või 
valla/linna arengukava osana, näiteks: 

 
• teehoiukava, transpordi arengukava või/ja liikuvuskava, vastavalt transpordi arengukavale;  
• ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

seadusele; 
• soojusmajanduse arengukava, vastavalt energiamajanduse arengukavale; 
• jäätmekava, vastavalt jäätmeseadusele; 

 
Üldplaneeringu ruumilise arengu lahendustest võib tuleneda vajadus uuendada ka nimetatud 
arengukavasid või rakendusplaane; Arengukava peab arvestama valla ja linna üldplaneeringut (Koks 
§37 (4)); 



 

Teed. Eestis on 1 324 820 elanikku (01.01.2019), 737767  sõidukit 
(29.11.2019) ja 59 008 km teid (01.01.2019) 

 

 
 

• Sõidukid on kõik liikurid ja haagised, mis on autoregistris registreeritud; 
• Eestis on ~1,8 elaniku kohta 1 sõiduk ja 1 elaniku kohta ~45m teed; 
• Endiselt on auto mugavaim liiklusvahend hajaasustusega ja väikeste vahemaadega Eestis; 
• Tõenäoline on, et autode ja muude liikurite arv ja teede ning tänavate kogupikkus ei vähene, pigem 

mõlemad suurenevad. Muutuvad aga sõidukid ise, mis juba lähitulevikus liiguvad alternatiivsetel 
energiaallikatel, on ohutumad, loodussõbralikumad ning nutikamad;  

• Auto on hetkel kõige olulisem liiklusvahend kogu Euroopas ja üle 250 miljoni inimese omab siin enda isiklikku 
sõiduvahendit. Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni (ACEA) sõnul tehakse üle 70% reisidest autoga. 
(https://www.jeep.ee/news/miks-hakkas-valdav-osa-autotootjatest-maastureid-tootma-2/) (10.09.2019); 

https://www.jeep.ee/news/miks-hakkas-valdav-osa-autotootjatest-maastureid-tootma-2/


Maanteeamet on teedevõrgu arendamisel jõuline osapool 
 

• Viimase 28 aasta praktika on näidanud, et riik on Maanteeameti tegevuse kaudu teedevõrgu jõuline 
arendaja, kus mitmetel juhtudel on asustuse ja teede sidusus ohvriks toodud ohutuse ja kiirete 
ühenduste nimel (Mäo, Haljala); 

• Vastavalt liiklusseaduse §11 võib teehoiukavaga kinnitatud riigiteede rekonstrueerimis- ja 
ehitusobjektide raames kavandada ka riigile mittekuuluva tee osalist ehitamist või rekonstrueerimist 
või liiklusohutuse tegevuste toetamist, kui see on tingitud tee-ehituse ja korrashoiu tehnoloogiast või  
toimivast liikluskorraldusest; 

• Riigitee saab ette näha ja rajada riigi eriplaneeringu alusel, kui olulise ruumilise mõjuga ehitis;  
• Eesti põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteid on 16 608 km, kogu teedevõrgust veidi vähem kui kolmandik;  

https://www.mnt.ee/et/tee/riigiteede-kaart 
 

 

https://www.mnt.ee/et/tee/riigiteede-kaart


Üldplaneering on vahend, millega saab KOV kohalikku teede- ja 
tänavavõrku oma huvide kohaselt teostada 

• Riigiteed (16 608 km) moodustavad Eestit ühendava teedevõrgu põhitaristu, mille muutmine 
üldplaneeringuga ei osutu kogemuse põhjal üldjuhul võimalikuks, peamine teedevõrk on määratud 
riiklike arengukavade, riigiplaneeringu, riigi eriplaneeringu või maakonnaplaneeringuga;  riigitee on 
riigile kuuluv tee, mille osas omaniku kohustusi täidab Maanteeamet; erandjuhul võib riigitee 
marsruudi osaks olla ka tee, mille omanikuks pole Maanteeamet; 

• Kohalikud teed ja linnatänavad (24 002 km) on üldjuhul KOV-ide omandis ja on üldplaneeringuga 
määratavad/muudetavad; 

• Erateed kuuluvad eraomandisse, mille muutmine üldplaneeringuga on võimalik vaid omaniku 
heakskiidul ja tahtel; 

• Metsatee on eraomanikule või riigile kuuluv tee, mille muutmine üldplaneeringuga on võimalik 
omaniku heakskiidul, riigimetsamaa puhul on metsateed valitsev asutus Keskkonnaministeerium; 

• Kuna KOV-i järelevalvepädevus on seotud kõikide ehitistega, siis vajadusel võidakse ka era- või 
metsatee (∑18 398 km) üle teha järelevalvet, mille sisu saab ilmselt olla ainult ohutuse tagamine; 

• Üldplaneeringuga saab ette näha ja muuta eelkõige KOV-ile kuuluvate teede lahendusi ja mõjutada 
põhjendatud juhtudel riigimaanteede lahendusi, näiteks põhitee peale- ja mahasõitudel, nn 
kogujateede lahendusi ja igakordsel kokkuleppel omanikuga ka erateede lahendusi; 

_________________________________________________________________________________ 
TRANSPORDIPOLIITIKA ALUSDOKUMENDID 

• Transpordi arengukavaga, kus veel laiemalt kui ainult Maanteeameti tegevused, on kirjas kogu transpordivaldkonna 
tulevikuvaade;  
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf# 

• Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2016-2025; 
• Maanteeameti pikem tegevuskava ning objektide valiku põhimõtted on kirjas; 

Teehoiukavas https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020 
• Riigiteede teehoiukava 2020-2030 eelnõu on menetluses, Riigi teatajas on see ainult ametialaseks kasutamiseks;  
• Maanteeameti riigi poolt seatud ülesanded on kirjas Maanteeameti põhimääruses; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092017004?leiaKehtiv 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf
https://www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/120092017004?leiaKehtiv


Kui põhi-, tugi- või kõrvalmaantee läbib asulat, n Järva-Jaani 
 

 
 

• Kompaktse asustusega asulat läbival maanteel ei saa olla ainus prioriteet hea liikluse läbivus;   
• Nii tee- kui ka  tänavaruum on igaühe kasutada, see on avalik ruum, kus pragmaatilised vajadused 

peavad olema lahendatud tänavaelu ja tänavailu toetavalt; 
• Nii linnalises kui ka maalises asustuses koostatavate projektide kvaliteedi tagab arhitekti ja 

maastikuarhitekti pädevuse kaasamine, mistõttu on asjakohane vastav nõue seada juba 
üldplaneeringus; 

• ÜP koostamisel on esmatähtis KOV-i koostöö Maanteeametiga, planeeringuga peab siduma KOV-i 
teehoiukava Maanteeameti teehoiukavaga nii ajalises kui rahalises võtmes; 

• Kohalike teede hoid on omavalitsuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub otseselt kohaliku 
omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel, peab siduma ka ÜP-ga; 
 



Tee- või tänavaruum asulas on hea avaliku ruumi osa 
 

ÜP koostamisel on vaja esmalt mõtestada asula piires tee- või tänavaruum tervikuna ja määrata 
asula keskme ja äärelade linnaruumilised vajadused, n väljakud, platsid või puiesteed, siduda 
lahendused tänavaäärse elukeskkonnaga, tänavaeluga, oluline on terviklahendus. Heas asulas või 
linnas on linnaelu eelduseks head jalgsi liikumise ja tänaval viibimise võimalused; 

 
Üldplaneeringus saavad olla kirjas tee- või tänavaruumi üldised rekonstrueerimise või rajamise 
põhimõtted, mis võiksid olla ka lähteülesandeks maantee rekonstrueerimise või arendamise jaoks: 

 
• ÜP-ga määrata kõnniteede ja kergliiklusteede vajadus ja võimaluste loomine kergliiklejatele 
• Määrata tee ületuskohad jalakäijatele ja kergliiklejatele sundliikumisteedele -  so näiteks koolis 
     või tööl käimine, sisseostude tegemine; 
• Tänavahaljastus ja tänavamööbel on tänavaruumi lahutamatu osa; 
• Oluline lahendada tänavavalgustus, soovitavalt maakblitega; 
• Ühistranspordi peatuste toomine inimestele mugavasse kohta; 
• Liikuvusvõrgustiku kasutajamugavuse lähtekohaks on ühilduvus teiste transpordiliikidega; 
• Parkimine lahendada tänaval põhimõttel, et teenused ja parkimine ei jääks üksteisest 
    ebamugavasse kaugusesse; 
• Rongijaama olemasolul „pargi ja sõida“ lahendused on hädavajalikud (n hea näide Aegviidu); 
• Ajakohane on parklatesse paigutada elektriautode laadimispunktid; 
• Jalgrataste parkimine olulistes peatuskohtades; 
• Piirkiiruse vähendamine vähemalt 50km/h ja liikluse ‘rahustamine’; 
• Teede rekonstrueerimisel lahendada sademevee valgumine teelt ja läbi mõelda lumekoristus; 
• Teemaal kulgevad maa-alused tehnovõrgud võimalusel paigutada ühte trassikoridori; 
• Üldplaneering peab arvestama, et transpordi infrastruktuur areneks kooskõlas 
    kinnisvaraarenduse ja muude asula arengutega; 

 
 



Teeruum hajaasustuses on elukeskkonna ja maastiku osa 
 
Üldplaneeringus saavad olla kirjas teeruumi üldised rekonstrueerimise 
või rajamise põhimõtted, mis on ka lähteülesandeks maanteeametile 
kohaliku sisendina; 
 
• Üldplaneeringu koostamisel peab prognoosima tulevaste liiklussõlmede ligikaudsed 

lahendused, et saaks reserveerida selleks maad, mida täpsemalt seda saab teha seda vähem on 
hiljem probleeme, hea kui maantee liiklussõlme lahenduse eelprojekt oleks ÜP aluseks, vajalik 
koostöö maanteeametiga, vea tekkimise võimalus on väiksem; 

• Hinnata tuleb seoseid maantee ja asula vahel, mida tähendab asulale maantee ümberviimine 
asulast mööda, oht on et asulas hääbub seetõttu igapäevaelu (Mäo, Viitna); 

• Läbiv liiklus ilma ligipääsuta on keskkonda hävitav, ligipääsu tagamisel pigem asulale 
positiivne; 

• Kogujateede vajaduse võib üldplaneering ära lahendada, serveerides selleks maa; 
• Maantee lähistel paiknevate arengualade teenindamiseks määrata perspektiivsete kohalike- 

ja kogujateede üldised asukohad; 
• Üldplaneeringuga võib määrata, et ristmik/liiklusõlm mahuks ära võimalikult väikesele maa-

alale, maa ressurss pole lõputu (Tallinnas Väo); 
• Samuti tuleb maad kasutada säästlikult põhimaanteede ja selle kõrval- ja teenindusfunktsioonide 

rajamisel (n veoautode parkimisalad, tankimine); 
• Vajalikud ühistranspordipeatused, mis oleks elanikele mugavad kasutada, ohutus on iseenesest 

mõistetav norm; 
• Vajalikud ühendused jalakäijatele üle maantee; 
• Vajalikud ökoduktid loomadele; 
• Vajadusel võib üldplaneeringuga määrata olulise sõlme või teemaa osa, mida pole ÜP-ga piisava 

täpsusega võimalik lahendada, detailplaneeringu kohustusega alaks; 
 



 

Haljala liiklussõlme lahendus häirib oma sobimatuses 
elukeskkonda   

 

 
 

• Ristmiku mõjuala mõõdetuna hõlmab enda alla 0,33km2 maad, so on piltlikult ca 570x570m 
suurune maatükk; 

• Liiklusohutuse loogikast justkui kõik töötab, kuid kohaliku elaniku seisukohast on see teerajatis oma 
kasutamise mugavuselt kohmakas ja küsitav, Tallinna või Narva suunas möödasõitvale autojuhile 
ei tule enam mõttessegi, et Haljala poe juures väike peatus teha;  

• Kas oleks olnud abi kohaliku omavalitsuse survest lahendada ristmik säästvamal moel?; 



Väo sõlm poole väiksem pärast detailplaneeringut (A.Levald) 
 

 
Tallinna Linnavalitsuse seisukoht ristmiku muutmiseks 
 
• liiklussõlme kavandamisel lähtuda standardist EVS Linnatänavad; 
• vähendada liiklussõlme mõõtmeid; 
• säilitada Pirita jõeoru maastikukaitseala olemasolevates piirides; 
• tagada rohekoridorid ja vajalikud puhvertsoonid; 
• parandada kohaliku transpordi ja ühistranspordi liikluslahendust; 
• kaaluda mõlemat sademevee ärajuhtimise lahendust (kanaliseerimine ja immutamine) ning 

nende kombineeritud sademevee puhastamise lahendusi; 
• tõkestada müra ja õhusaaste levikut ristmikualalt; 
• tagada kergliiklusteede sidusus ja ühendavus; 
• kaaluda trammikoridori reserveerimist Peterburi tee äärde. 



Teest tulenevad piirangud Ehitusseadustiku põhjal 
§ 71. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 

•  (1) Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu 
korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele 
ohtlikke mõjusid. Teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav. 

•  (2) ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu poolt nimetatud maantee (edaspidi Euroopa 
teedevõrgu maantee) kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 
50 meetrit. Ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest 
servast on kuni 30 meetrit. Maantee omanik võib kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada. 

•  (3) Tänava kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit. 
Kaitsevööndit võib laiendada kuni 50 meetrini, kui see on ette nähtud üld- või 
detailplaneeringus. 
§ 72. Tegevus tee kaitsevööndis 

•  (1)Tee kaitsevööndis on keelatud: 
1) paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; 
2) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust; 
3) kaevandada maavara ja maa-ainest; 
4) teha metsa lageraiet; 
5) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd. 

•  (2) Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava 
istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise. Kinnisasja omanik peab võimaldama paigaldada 
tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume 
tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu 
kinnisasjale. 

•  (3) Ümbersõite rajada ja ehitada ning nende korrashoiuks teist kinnisasja kasutada saab ainult 
lepingulisel alusel.  

•  (4) Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib detailplaneeringu koostamise 
kohustusega hooneid ehitada tee kaitsevööndisse, kui see on lubatud detailplaneeringus või riigi või 
kohaliku omavalitsuse eriplaneeringus. 



Teeomandi juhtum Viimsi vallas Pärnamäe külas. 
Elanikud on teeomaniku lõksus  

 

 
 

• Detailplaneeringuga on moodustatud teemaa krunt, piiriga tänava teljel, ebaõnnestunud 
detailplaneeritava ala määramine, tänav moodustatakse kahest pikuti paralleelsest kinnistust; 

• Arendaja läheb pankrotti; 
• Kolmas isik ostab pankrotivara, so teemaa idapoolse külje pikkusega ca pool kilomeetrit; 
• Pankrotistunud arendaja poolt välja ehitatud maa-alused trassid vee- ja kanalisatsiooni ning  

gaasiteenuse pakkumise jaoks lähevad koos maaga kolmandale isikule, kes nõuab teenuse 
pakkujatelt rendiraha, tänaseks on tekkinud rahaline vaidlus; 

• Kolmas isik nõuab maaomanikelt servituudi lepingut koos lepingutasuga 3000.-€, kui teed naabrina  
EHR-i toiminguid või kui soovid oma krundil koostada uut detailplaneeringut; 

• Mida oleks saanud määrata varasemalt ÜP-ga? ÜP oleks pidanud määrama avalikuks kasutuseks 
mõeldud erateede üleandmise vallale ja oleks pidanud fikseerima teemaa DP põhimõtted;  

• Täna on ainus lahendus, et vald ostab kolmandalt isikult teemaa ära, kui ei saavutata kokkulepet, 
siis sundvõõrandab, kuid selleks on vaja poliitilist tahet, raha ja massiivset avalikkuse huvi; 



Taristu. Raudteevõrk Eestis 

 

Raudteepoliitika alusdokumendid: 
• Riigiplaneering 2030+ 
• Eesti transpordi arengukava 2014-2020 

 



Taristu. Rail Baltica Eestis 

 
• Rail Baltica trassi kulgemise alusdokument on Riigiplaneering 2030+ 
• Rail Baltica trassi kinnitanud maakonnaplaneeringud kiideti heaks aastal 2018; 

 



Raudteest tulenevad lahendused ja piirangud ja 
üldplaneeringute koostamisel 

Ehitusseadustik. § 73. Raudtee kaitsevöönd 
•  (1) Raudtee kaitsevöönd hõlmab raudteealuse maa ning ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel 

raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30 meetri kaugusele. 
•  (2) Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel. 
•  (3) Lisaks raudtee omaniku nõusolekule on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba 

raudtee kaitsevööndis: 
1) maaparandussüsteemide rajamisel, maavara kaevandamisel, kaevetööde tegemisel; 
2) uuendusraie ja muu looduskeskkonda muutva töö tegemisel; 
3) kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmisel ja ladustamisel; 
4) seadmete ja materjalide ladustamisel ja paigaldamisel, kui see seab ohtu nähtavuse 

kaitsevööndis; 
5) ehitise ehitamisel. 

 
Rail Balticu kaitsevöönd 

• Raudteemaa ja kaitsevöönd 66m; 
• Mõlemal pool raudteed nihutamisvöönd 142m;  

 
Raudtee ja üldplaneering 

• Üldplaneeringuga saab ühildada kõik ühistranspordi liinid raudteejaamaga; 
• Raudteejaama juures saab ette näha „pargi ja sõida“ parkimisalad; 
• Raudteejaamga on ühendatud jalakäigu- ja kesrgliiklusteede võrgustik; 
• Raudtee läbimisel asulast peavad olema tagatud mugavad ühendused mõlemale raudteepoolele  

jalakäijatele, kergliiklejatele ja autodele; 
 
 



Tehnovõrgud. Eesti 330 kV ja Põhja-Euroopa elektri 
ülekandesüsteem (Elering AS) 

 

Elektrimajanduse poliitika dokumendid: 
 
• Energiamajanduse arengukava aastani 2030 
• Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 
• Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 



Tehnovõrgud. Eesti ja regionaalne gaasi ülekandevõrk (Elering AS) 

 

Gaasimajanduse poliitika dokument: 
 
• Eesti gaasiülekandevõrgu arengukava 2019-2028 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eesti lairibavõrgustiku ühenduste kaart (2015) 
• Eesti Lairiba Arenduse SA (ELASA) pakub EstWin valguskaablivõrgus kiurendi teenust, mis 

võimaldab luua ühenduse kliendi poolt soovitud punktide vahel. 
 

 
file:///C:/Users/Tonu/Downloads/13291_RKTR_2346_2-1.4_2105_001-4.pdf 

 



 

Tehnovõrkude lahendused üldplaneeringus 
 
Tehnoehitise maa 
 

Tehnoehitiste maa on inimese elu- ja tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri hoonete ja 
rajatiste juurde kuuluvat maad,  sh kanalisatsiooni ja reoveepuhasti ehitise, vee tootmise ja 
jaotamise ehitise, gaasi või biogaasi tootmise ja jaotamise ehitise, soojusenergia tootmise ja 
jaotamise ehitise, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise ning sideehitise maa-ala; 

 
Elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest vastutab Elering AS 
 
• Üldjuhul olemasolevad põhiliinid remonditakse; 
• Alajaamad rajatakse vajadusepõhiselt; 
• Tormiohu vältimiseks oleks mõistlik jaotusvõrgu õhuliinid viia maakaablisse; 
• Tihedamalt asustatud külakeskustes suuremate teede/tänavate ääres lahendada tänavavalgustuse 

rajamine; 
• Valgustust vajavad jalg- ja jalgrattateed; 
• Kohtvalgustitega valgustada bussipeatused, ühiskondlike hoonete lähiümbrus, avalikult kasutatavad 

pargid ja spordiväljakud, olemasolevad ja kavandatavad kompaktse asustusega alad ning 
enamkasutatavad puhkealad; 

• Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad 
mõttelised vertikaaltasandid ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on: 
-kuni 1 kV nimipingega (kaasa arvatud) liinide korral 2 meetrit; 
-1 kV kuni 35 kV nimipingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit; 
-1 kV kuni 35 kV nimipingega liinide korral 10 meetrit; 
-35 kV (kaasa arvatud) kuni 110 kV nimipingega liinide korral 25 meetrit; 
-220 kV kuni 330 kV nimipingega liinide korral 40 meetrit; 

• Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest 
kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid; 



 
 
Vesi, kanalisatsioon 

 
• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise, võrgustiku rajamise ja rekonstrueerimise, 

reoveekogumisalade ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade määramise aluseks on 
valla/linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava; 

• Arendamise kava täiendatakse jooksvalt lähtuvalt muutustest ja täiendustest erinevates 
planeeringutes ning võimalikest muudatustest õigus- ja normatiivaktides; 

• Üldplaneering peab kaardistama ka lokaalsed veehaarded, üldjuhul puurkaevud, hajaasustusalades 
peab soodustama lokaalsete ühiste veehaarete rajamist; 

• Kaevanduspiirkonnas ja mõjualas tagab kvaliteetse joogivee kättesaadavuse kaevandaja, vajalik 
seire ja üldjuhul on puurkaevud sügavamal, allpool kaevandusi; 

  
Sademevesi 
 
• Sademevee juhtimisel veekogudesse tuleb tagada veekvaliteedi vastavus kehtivatele õigusaktidele; 
• Planeerimis- ja ehitustegevusega ei tohi halvendada naaberkinnistute olemasolevat olukorda, vältida 

sademetest tekkinud liigvee valgumine või juhtimine naaberkinnistutele; 
• Üle 10-ne koha parklast sademevesi puhastada; 
• Jäätmehoidlas tuleb sademevesi puhastada enne eelvoolu suunamist, korraldama peab seire; 
• Teedelt tuleb sademevesi suunata maksimaalselt pinnasesse, kui seda ei saa teha, suunata see 

ühiskanalisatsiooni;  
 

Tulekustutusvesi  
 
• Tuletõrje veevõtukoht lahendatakse kas hüdrandi, mahuti, tehisveekogu või loodusliku veevõtukoha 

baasil; 
 
 



 
Soojavarustus 
 
• Vastavalt kaugkütteseadusele määrab kohalik omavalitsus üldplaneeringuga kindlaks maa-ala, 

millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, 
usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele 
vastav soojavarustus; 

• Kaitsevööndid soojatorustikele: 
- Maa-aluste soojustorustike puhul, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku 
isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja 
horisontaaltasand, on kaitsevööndi ulatus järgmine: 
1) alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 m; 
2) 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 m. 
- Maapealsete soojustorustike puhul, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku 
isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid, on kaitsevööndi 
ulatus järgmine: 
1) aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on 10 m; 
2) aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on 5 m; 
3) veetorustikul töörõhul üle 6 baari on 5 m; 
4) veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on 2 m. 
-Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamajade, mõõtesõlmede 
ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd ulatub välisseina äärmistest punktidest 2 m 
kaugusele. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gaasivarustuse kui terviku toimimise eest vastutab Elering AS 
 
• Gaasivõrgu olemasolu tuleb kirjeldada üldplaneeringus; 
• Arenguala siseseid gaasitorustikke kirjeldada seal, kus asjaomane detailplaneering on olemas või on 

saadud andmed piirkonnas tegutseva võrguettevõtte käest; 
• Gaasitrasside kaitsevööndi ulatus: 

 
Gaasitorustiku tüüp Kaitsevööndi ulatus mõlemal pool gaasitorustikku 
A- ja B-kategooria gaasitorustik välimisest mõõtmest 1 m 
C-kategooria gaasitorustik välimisest mõõtmest 2 m 
D-kategooria gaasitorustik DN ≤ 200 mm välimisest mõõtmest 3 m 
D-kategooria gaasitorustik 200 mm < DN 
≤ 500 mm 

keskjoonest 5 m 

D-kategooria gaasitorustik DN ≥ 500 mm keskjoonest 10 m 
 Kaitsevööndi ulatus piirdeaiast, hoone seinast või 

nende puudumisel seadmest 
A- ja B-kategooria gaasipaigaldis 1 m 
C-kategooria gaasipaigaldis 2 m 
D-kategooria gaasipaigaldis 10 m 

 

 

 

 

 

 



Kalmistud 
• Üldkasutatav maa, mis on avalikult kasutatav, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes 

abihooned, sealhulgas haljasala ja pargi maa, supelranna maa, rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku 
maa, lautri maa, laste mänguväljaku maa, spordiplatsi ja terviseraja maa ning kalmistu 
maa;(Maakatastriseadus) 

• Kalmistud on Eesti kultuuri osa, keeruline on kalmistut liigitada infrastruktuuri osaks; 
• Kalmistute planeerimisel tuleb arvestada perspektiivse arendusalaga, kuna aja jooksul need 

täituvad; 
• Praeguseks on paljud kalmistud enam-vähem täis maetud ning neid laiendada ei ole võimalik; 
• Kuna aasta-aastalt suureneb tuhastamiste arv ning praeguseks on selle osakaal 

matmistoimingutest üle 25%, siis tuleks tulevikus kaaluda siia kolumbaariumi (urnimüüri)ehitamist; 
• Kaaluda vajadusel täiendavate krematooriumite rajamist; 

 
https://www.postimees.ee/4349571/fotod-metsakalmistul-avati-uus-kolumbaarium 

https://www.postimees.ee/4349571/fotod-metsakalmistul-avati-uus-kolumbaarium


Jäätmekäitlus 
 

• Jäätmekäitlusehitiste alune maa, välja arvatud jäätmehoidla maa; (Maakatastriseadus) 
• Jäätmehoidla maa on tootmis- ja olmejäätmete ladestamisehitiste, sealhulgas prügila maa ning 

reovee puhastusrajatiste alune ja neid teenindav maa;(Maakatastriseadus) 
• Jäätmekäitlust reguleerib jäätmeseadus; 
• Kõikidel KOV-idel jäätmekäitluskavad, oluline on jäätmete käitlemine liigiti (olmejäätmed, 

ehitusjäätmed, tootmisjäätmed); 
• Üldplaneeringuga fikseeritakse jäätmehoidla või jäätmekäitlemisjaama asukoht;  
• Kui üldplaneeringuga on uute jäätmehoidlate rajamine vajalik või vältimatu, tuleb planeeringu käigus 

hoolikalt valida rajatiste asukohta ning koostada tulenevalt KeHJS-ist keskkonnamõju eelhinnang või 
keskkonnamõju strateegiline hindamine eesmärgiga kavandada meetmed toimimist takistavate 
mõjude vältimiseks ja leevendamiseks; 

• Jäätmeseadus § 221. Jäätmehierarhia fikseerib jäätmete käitlemise kontseptsiooni: Jäätmetekke 
vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse prioriteetide 
järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast: 1) jäätmetekke vältimine; 2) korduskasutuseks 
ettevalmistamine; 3) ringlussevõtt; 4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 5) kõrvaldamine. 

 



Jäätmehoidla rekultiveerimine, Kiviõli näide 

 

Foto Kuu Arhitektid 
• Kiviõli Seikluskeskus on rajatud 17. aasta jooksul põlevkivi poolkoksi mäest, juriidilises mõistes kui 

ohtlike jäätmete hoidla ning kunagise Kiviõli prügila rekultiveerimise teel; 
• See on hea näide eraalgatusest, kuidas ühest unustatud kohast on arendatud piirkonna kõige 

atraktiivsem vabaaja veetmise koht; 



Maavarad (Keskkonnaministeeriumi kaart) 

 

• Täna kaevandatakse Eestis põlevkivi ja turvast ning looduslikke ehitusmaterjale nagu liiv, kruus, 
lubja- ja dolokivi ning savi; 

• Samas leidub Eestis veel teisigi maavarasid, mida praegu ei kaevandata, näiteks fosforiit, graniit, 
diktüoneemaargilliit ja rauamaak; (Keskkonnaministeerium) 



 

Maavaraga seoses maakasutus (Katastriseadus) 
 

• Mäetööstusmaa on maavara, välja arvatud turba kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav maa,sh: 
 1) mäeeraldis ja seda teenindav maa; 

•  2) mäeeraldise ja seda teenindava maa piiridesse jäävate ehitiste, sealhulgas tootmishoonete, teede 
     ja raudteede maa. 

• Turbatööstusmaa on turba kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav maa, sealhulgas: 
1) mäeeraldis ja seda teenindav maa koos kuivendussüsteemidega; 
2) tuleohutusnõuetest tulenevate tulekaitseribade ja tuulekaitsevööndite maa; 
3) mäeeraldise ja seda teenindava maa piiridesse jäävate ehitiste, sealhulgas teede ja raudteede 
    maa. 

Planeeringute kooskõlastamine Keskkonnaministeeriumiga 
 

Maapõueseadus § 15. Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse lubamine ning 
planeeringute kooskõlastamine 

•  (1) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks on vajalik Keskkonnaministeeriumi või 
valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutuse luba. Luba tuleb taotleda muu hulgas: 
1) kui maardlal soovitakse teha maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust, milleks on 
vajalik esitada ehitusteatis või saada ehitusluba, muu luba või muu haldusakt; 
2) katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks, kui kinnisasjal asub maardla või selle osa; 
3) maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud 
 Juhul; 

• (7) Kui planeeritaval maa-alal asub maardla või selle osa, kooskõlastatakse maakonnaplaneering, 
üldplaneering, detailplaneering ja riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering planeerimisseaduses 
sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutusega; 

• (9) Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutus keeldub käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmisest või jätab käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul 
kooskõlastuse andmata, kui käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud põhimõtted ei ole täidetud; 



Kaevandustegevusele kehtivad üldised põhimõtted 
peavad kajastuma üldplaneeringus 

 

 
KADARIK TÜÜR ARHITEKTID OU. Aidu Püramid 2030. Klient VKG 

  

• Maapõue ja maavara kaitsel lähtuda Maapõueseaduse § 14 Maapõue ja maavara kaitse põhimõtted 
(1) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb haldusorganil tagada: 
1) Maavara kaevandamisväärsena säilimine juhul, kui ei ole tegemist maavara kaevandamisega, 
muul viisil looduslikust seisundist eemaldamise, kasutamise ega tarbimisega käesolevas seaduses või 
selle alusel lubatud ulatuses; 
2) Juurdepääs maavarale; 
3) Maavara majanduslikult otstarbekas ja säästlik kasutamine;  

• Kaevandamise õigus tekib maavara kaevandamise loa alusel, kui seadus ei sätesta teisiti; 



• Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikel põllumaadel, maastikel, 
rohelises võrgustikus ja kompaktsete asustusega alade puhkealadel. Juhul, kui nimetatud aladel on 
kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt kaasnevaid keskkonnamõjusid;  

• väärtusliku põllumajandusmaa, maastiku ja rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb 
arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel 
korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate 
meetmete rakendamiseks;  

• turba kaevandamiseks tuleb eelistada juba kuivendusest rikutud alasid, mitte kuivendada lisaks; 
• kaevandaja on kohustatud rakendama abinõusid keskkonnakahjustuste prognoosimiseks ja 

ennetamiseks, tekkinud keskkonnakahjustuste likvideerimiseks või leevendamiseks ning 
kaevandamisjärgsete võimalike kahjustuste tekkimise jälgimiseks;  

• uute kaevandusalade kasutuselevõtul hinnata tegevuse mõju pinna- ja põhjaveele ning näha ette 
meetmed mõjude vähendamiseks. Olemasolevatel kaevandusaladel teostada järjepidevalt 
kaevanduslubades ettenähtud pinna- ja põhjavee seiret. Uute kaevandusalade puhul määrata 
kaevanduslubades veeseire tingimused;  

• kaevandustegevusega kaasneb põhjaveeressursi vähenemine ning põhjavee kvaliteedi halvenemine. 
Seetõttu tuleb kaevandustegevuse laiendamisel ennetavalt leida lahendused kaevandustegevuse 
mõjutsooni jäävate üksikmajapidamiste veega varustamiseks. Tegutsevate kaevanduste ja 
karjääride põhjavee depressioonipiirkonda jäävate majapidamiste varustamine kvaliteetse 
joogiveega on kaevandaja ülesanne. Vajadusel tuleb rajada sügavamad, kaevandustegevuse 
mõjualast välja jäävad, tarbevee puurkaevud. Altkaevandatud piirkonna elanikele tuleb rajada 
ühisveevärk ning kompaktselt asustatud aladel täiendavalt ühiskanalisatsioon. Suletud kaevanduse 
depressioonipiirkonda jäävate majapidamiste veevarustus lahendatakse projekti raames; 

• kaevandamisel tuleb rakendada tehnoloogiaid, mille puhul keskkonnale ja isikutele tekitatav kahju 
oleks minimaalne. Sõltuvalt kaevanduses kasutatavast tehnoloogiast tuleb kaevandamisloas esitada 
vajadusel meetmed läheduses paiknevate elamuteni jõudva tolmu- ja mürasaaste vähendamiseks;  

• tehniliste puuraukude rajamine kooskõlastada maaomanikuga ja teavitada vallavalitsust puuraugu 
asukohast. Kaevandustegevuse lõpetamisel tagada puuraukude tamponeerimine ning kinni ajamine;  

• kaevandamisloa omanik on kohustatud kaevandatud alad rekultiveerima korrastamisprojekti alusel, 
arvestades seejuures valla vajadusi ning arengukavasid. Maavaravaru kaevandamisega rikutud maa 



tuleb korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Korrastatud kaevandamise ala võetakse 
kasutusele vastavalt üldplaneeringus kavandatule;  

• rohelise võrgutiku alal tuleb taastada võimalikult looduslähedane seisukord;  
• uue või laiendatava karjääri vahemaa elamutega peab olema vähemalt 150 m;  
• maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada arvelevõetud 

maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Püsiva iseloomuga tegevus 
on põhimõtteliselt lubatav, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena 
säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda;  

• aladel, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara väljamise (mäetööstusmaa) eesmärgil 
seni kasutusse võetud ning mida ei ole üldplaneeringus käsitletud kaevandamiseks perspektiivsena, 
määratlemine mäetööstusmaana on võimalik pärast maavara kaevandamise loa taotlemist ja selle 
saamist õigusaktidega sätestatud korras. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Müra ja vaiksed alad 
 

• Mürarikaste alade määramiseks planeeringus peab koostama strateegilise mürakaardi; 
• Üldise põhimõttena tuleb vältida maanteede ning raudtee kaitsevööndisse ja mõjualasse müra- ja 

saastetundliku arenduse kavandamist, juhul, kui seda siiski tehakse, peab arvestama liiklusest 
tuleneva müra, jm kahjuliku mõjuga ning tagama leevendavate meetmetega normidele vastavuse, 
viimane on KOV-i kohustus, arvestada tuleb ka ohtlike veoste transiidist tuleneva riskiga; 

• Üldplaneeringuga kohustatakse detailplaneeringutes või ehitusprojektides lahendama täpsed 
müraleevendusmeetmeid, kui planeeritav ala paikneb müra tekitavate tootmishoonete läheduses, 
suuremate magistraalide või rongiliiklusega piirkonnas; 

• Müratasemete saavutamisel tuleb arvestada sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 „Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid”; 

• Liiklusest tulenevat mürataset saab liikluskorralduslikult vähendada juba üldplaneeringus: 
-liiklussageduse vähendamisega (liikluse hajutamine, ümbersuunamine); 
-kergliikluse ja ühistranspordi soodustamisega; 
-raskeveoliikluse keelustamisega (näiteks öötundidel ja puhkepäevadel); 
-ristmiku liikluskorralduse parandamisega; 
-täiendava kiiruspiirangu rakendamisega; 
-teekatte asendamise või rekonstrueerimisega, kasutades müra vähendavat teekatet; 

• Tootmisest tulenevad müra piirangud peaksid  üldplaneeringust väljaloetavad olema; 
• Lisaks mürarikaste alade määratlemisele on oluline pöörata tähelepanu vaiksete alade säilimisele, 

üldjuhul on need näiteks loodusalad, kalmistud, jm; 
• Vaiksete alade säilitamisel on oluline, et nende juurde või asemele ei rajataks uusi suuri 

magistraalteid, elamu- ega tööstuspiirkondi; 
• Vaiksete alade kohta koostatakse planeeringu juurde eraldi kaart; 

 

 



Näide vaiksete alade kaardist Nõmme linnaosa 
üldplaneeringust 

 



Õhukvaliteet 
 

• Õhukvaliteeti alandavad autode heitgaasid, teede ja muu inimtegevuse tekitatud tolm, tootmine (n 
Kehra paberivabrik, Kunda tsemenditehas), põllumajandusettevõtted, põldude pritsimine 
tõrjevahenditega, laomajandus (n kütuseterminalid), jäätmehoidlad või jäätmejaamad, reovee 
puhastusseadmed, jms; 

• Üldplaneeringus tuleb hinnata võimalikud õhusaaste allikad ja määrata tingimused, kuidas neid 
leevendada; 

• Üldplaneeringuga tuleb määrata, et õhusaastet suurendavad tootmised, teed ja rajatised ei satuks 
elamu- ja elualadele või nende lähedusse; 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

TÄNUD! 


