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Ettekande sisu

• Veekaitseobjektid ja nende piiranguvööndid Maa-ameti 
geoportaali kaardirakendustes:

• Kallete ja nitraaditundliku ala kaart

• Geoloogiline baaskaart 1:50 000

• Geoloogiline baaskaart 1:400 000

• Kitsenduste kaart

• Maaparandussüsteemid

• Ülevaade PRIA veebikaardil kuvatud veekaitselisest
informatsioonist



Maa-ameti kaardirakendused



Maa-ameti kaardirakendused



Kaitsmata põhjaveega ala definitsioon

Põhjaveekihi loodusliku kaitstuse järgi jaotatakse Eesti territooriumi 
alad järgmiselt:

1) kaitsmata põhjaveega ala on karstiala, alvar ja ala, kus 
põhjaveekihil lasub kuni 2 meetri paksune moreenikiht või kuni 20 
meetri paksune liiva- või kruusakiht;

2) nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri paksune moreenikiht või kuni 2 meetri paksune 

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

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

4) suhteliselt kaitstud põhjaveega ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri paksune moreenikiht või üle 5 meetri paksune 
savi- või liivsavikiht;

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



Piirangud kaitsmata põhjaveega aladel

Kaitsmata põhjaveega alale ei tohi rajada:

• Sõnnikuauna;

• Välipidamisala ajutist söötmis- ja jootmiskohta

• Kaitsmata põhjaveega alal paiknev välipidamisala söötmis- ja 
jootmiskoht peab olema lekkekindel



Põhjavee kaitstuse kaart

• Põhjavee kaitstuse kaart iseloomustab maapinnalt esimese aluspõhjalise
veekompleksi põhjavee looduslikku kaitstust ehk reostusohtlikkust. 

Põhjavee kaitstuse kaardil jaotatakse alad viide kaitstuse klassi.

Kaitsmata alad on tumeroosad, 

nõrgalt kaitstud alad roosad, 

keskmiselt kaitstud alad kollased, 

suhteliselt kaitstud alad helerohelised ja 

kaitstud alad rohelised. 



Geoloogiline baaskaart 1:50 000



Geoloogiline baaskaart 1:400 000



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart



Nitraaditundliku ja kaitsmata põhjaveega ala 
definitsioon

• Nitraaditundlik on ala, kus põllumajanduslik tegevus on 
põhjustanud või võib põhjustada põhjavees 
nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus 
põllumajanduslik tegevus on põhjustanud veekogu 
eutrofeerumise või eutrofeerumisohu.

• Nitraaditundliku ala ja selle piires asuvad kaitsmata 
põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni kaks 
meetrit määrab ning oluliste allika- ja karstialade nimekirja 
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.



Piirangud NTA määruse mõistes kaitsmata põhjaveega aladel 
ja karstialal

Nitraaditundliku ala kaitsmata põhjaveega aladel ja karstialal ei tohi:

1) mineraalväetisega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa 
ühe hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga 
antav lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta;

2) pidada loomi üle 1,5 loomühiku põllumajandusmaa hektari kohta;

3) kasutada reoveesetet.



NTA kaitsmata põhjaveega ala ja karstiala – kitsenduste kaart



NTA kaitsmata põhjaveega ala ja karstiala – NTA ja kalletega 
ala kaart



Piirangud NTA oluliste allika- ja karstialadel

• Nitraaditundlikul alal asuvatele olulistele allika- ja karstialadele 
jäävatel allikatel, karstivormidel ja karstijärvikutel ning nende 
ümbruses 50 meetri ulatuses allika veepiirist, karstivormi servast või 
karstijärviku kõrgeima veetaseme piirist on keelatud:

1) väetamine;   2) taimekaitsevahendi kasutamine;   3) sõnniku hoidmine aunas;   4) 
maakasutuse sihtotstarbe muutmine;   5) loodusliku rohumaa, metsa või soo 
ülesharimine;   6) vee kvaliteeti ohustava ehitise rajamine;   7) maavara või maa-
ainese kaevandamine;   8) heitvee pinnasesse juhtimine;   9) reoveesette laotamine;   
10) metsa lageraie;   11) kuivendussüsteemi ehitamine;   12) kalmistu või 
matmiskoha rajamine.

• Karjatamine ei ole lubatud olulistel allika- ja karstialadel asuvatel allikatel ja 
nende veekaitsevööndis ning karstivormidel ja karstijärvikutel



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart – kaitsmata põhjaveega 
alad, olulised allika- ja karstialad



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart – piiranguvööndid 
oluliste allika ja karstialadel paikenvatele objektidele



Kitsenduste kaart – kaitsmata põhjaveega alad, olulised 
allika- ja karstialad



Kitsenduste kaart – kaitsmata põhjaveega alad, olulised 
allika- ja karstialad



Kitsenduste kaart – kaitsmata põhjaveega alad, olulised 
allika- ja karstialad



Piirangud karstivormidel ja karstijärvikutel

Kartsivormidel ja karstijärvikutel ning nende ümbruses kümne meetri ulatuses 
allika veepiirist, karstivormi servast või karstijärviku kõrgeima veetaseme piirist 
on keelatud:

• väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine, 

• vee kvaliteeti halvendada võiv muu tegevus.

• Sõnnikuaun peab paiknema vähemalt 50 meetri kaugusel karstivormist ja 
karstijärvikust.

• Kui silo ladustamine toimub silopätsis maa peal, tuleb jälgida, et ladustamine 
toimub vähemalt 50 meetri kaugusel karstilehtrist.



Piirangud karstivormidel ja karstijärvikutel

• Loomade karjatamisel peab söötmis- ja jootmiskoht paiknema vähemalt 20 
meetri kaugusel karstilehtrist 

• Välipidamisala ajutine söötmis- ja jootmiskoht peab paiknema vähemalt 50 
meetri kaugusel karstilehtrist.

• Välipidamisala alaline söötmis- ja jootmiskoht peab paiknema vähemalt 50 
meetri kaugusel karstilehtrist.



Karstid ja karstijärvikud- NTA ja kallete kaardirakendus



Karstid ja karstijärvikud – kitsenduste kaardirakendus



Piirangud kalletega aladel

• Kui maapinna kalle on 5–10 protsenti, on pinnale väetise 
laotamine keelatud 1. oktoobrist kuni 20. märtsini.

• Väetise laotamine on keelatud haritaval maal, mille maapinna 
kalle on üle 10 protsendi. Erandina on üle 10-protsendise kaldega 
maapinnal väetise laotamine lubatud veeseadusega kehtestatud 
juhtudel.



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart – kalded



PRIA veebikaart – kalded (NB! ainult üle 10%)



Veekaitsevööndi ulatus

Veekaitsevööndi ulatus veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest on:

1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 meetrit;

2) teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja 
maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel vooluveekogudel –
10 meetrit;

3) peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel 
kraavidel valgalaga alla kümne ruutkilomeetri – 1 meeter.

• Veekaitsevööndi ulatuse arvestamise lähtejoon on ruumiandmete seaduse 
kohaselt Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiir.

• Kui peakraav, kanal või maaparandussüsteemi eesvooluks olev kraav on Eesti 
topograafia andmekogu põhikaardile kantud joonobjektina, on veekaitsevööndi 
ulatuse arvestamise lähtejooneks süvendi serv.



Piirangud veekaitsevööndis

Veekaitsevööndis on keelatud:

1) maavara ja maa-ainese kaevandamine ning maavara ja maa-ainese kaevandamist ette 
valmistava geoloogilise uuringu tegemine;

2) puu- ja põõsarinde raie käesoleva seaduse veekogude rannal või kaldal Keskkonnaameti 
nõusolekuta, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks;

3) maaharimine, väetise ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla ja -auna paigaldamine;

4) keemilise taimekaitsevahendi kasutamine registreeringuta;

5) ehitamine, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas eesmärgiga ning looduskaitseseaduses 
sätestatud ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega;

6) pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või 
hajuheidet.



Piirangud veekaitsevööndis

Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada:

1) kaldaerosiooni ega veekogu risustamist;

2) vee-elustiku ega kalade kudealade kahjustumist;

3) negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele ega 
kallasraja kasutamisele;

4) looduskaitse all oleva veeobjekti ega kultuuripärandi 
kahjustamist;

5) veekogus muud olulist keskkonnahäiringut;

6) maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise häirimist.



Piirangud veekaitsevööndis

• Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei 
tohi anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt.

• Erandina on lisasööda andmine lubatud kevadisel 
üleminekul karjamaasöödale ning ebasoodsate tingimuste 
tõttu tekkinud karjamaarohu nappuse korral.

• Lisasööda andmise kohad peavad asuma väljaspool 
veekaitsevööndit.

• Muu veekogu kui mere ääres peab piki veekogu kallast 
olema igale loomühikule tagatud vähemalt viis meetrit 
kaldariba.



Piirangud veekaitsevööndis

• Loomade karjatamisel peab söötmis- ja jootmiskoht 
paiknema väljaspool veekogu veekaitsevööndit.

• Välipidamisala alalist söötmis- ja jootmiskohta ei tohi 
rajada veekaitsevööndisse.



Piirangud veekaitsevööndis

• Karjatamine muu veekogu kui mere veekaitsevööndis on 
keelatud 1. novembrist kuni 30. aprillini.

• Väljaspool tahke ja vedela mineraalväetise hoidlat tohib 
tahket mineraalväetist hoida väljaspool veekaitsevööndit
niiskuskindlates kottides pakendatuna või puistena 
veekindlal alusel ja kaetuna mahus, mis ei ületa ühe 
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.

• Rullsilo ladustamine veekaitsevööndis on keelatud.



Kallete ja nitraaditundliku ala kaar - veekaitsevööndid



Kitsenduste kaart - Veekaitsevöönd



Veehaarde sanitaarkaitseala, toiteala, hooldusala

• Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks või joogivee tootmiseks 
kasutatavat veehaaret ümbritsev maa- või veeala, kus vee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks ja veehaarde ehitiste kaitsmiseks on tegevust piiratud.

• Põhjaveehaarde ümber ei moodustata sanitaarkaitseala juhul, kui võetakse vett 
joogiveeks kasutamise või joogivee tootmise eesmärgil alla kümne kuupmeetri 
ööpäevas või tootmisvett. Sellise põhjaveehaarde ümber moodustatakse käesoleva 
seaduse hooldusala.

• Kui joogiveehaarde projektikohane veevõtt on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas 
ja põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata ning sanitaarkaitseala ei taga 
joogiveehaardega avatud põhjaveekihi vee piisavat kaitset põhjavee kvaliteedi 
piirväärtuste ja põhjavee saasteainesisalduse läviväärtuste kohaselt, samuti kui on 
tõenäoline, et põhjaveekogumi head seisundit ei saavutata, võib Keskkonnaamet 
sellise joogiveehaarde kaitseks määrata joogiveehaarde toiteala.



Veehaarde sanitaarkaitseala, toiteala, hooldusala

Hooldusala on järgmistel rajatistel:

1) avatud soojussüsteemi puurkaev;

2) riiklikku keskkonnaseirejaamade nimistusse kuuluv 
põhjaveeseire salvkaev, puurkaev ja puurauk, mida kasutatakse 
üksnes põhjaveeseire eesmärgil;

3) puurkaev, mille kaudu võetakse vett alla kümme kuupmeetri 
ööpäevas;

4) salvkaev.

• Hooldusala on salvkaevu, puurkaevu või puurauku ümbritsev maa- või 
veeala, kus põhjavee saastumise vältimiseks on tegevus piiratud.



Kitsendused veehaarde sanitaarkaitse, ja toitealal, 
tegevuspiirangud hooldusala

Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud: 

1) veehaarde ehitamine, teenindamine ja kasutamine;

2) sanitaarkaitseala hooldamine; 

3) metsa hooldamine; 

4) rohttaimede niitmine ja niite koristamine või äravedu; 

5) õiguspäraselt ehitatud ehitise kasutamine ja muu ehitisega seonduv 
tegevus kavandatud viisil, kui ehitis ei põhjusta vee kvaliteedi halvenemist; 

6) teadustöö tegemine.



Kitsendused veehaarde sanitaarkaitse, ja toitealal, 
tegevuspiirangud hooldusala

• Hüdrogeoloogiliste uuringute alusel võib Keskkonnaamet joogiveehaarde
kaitseks selle toitealal vajaduse korral keelata või piirata järgmisi tegevusi:

1) sellise ehitise ehitamine, millega kaasneb keskkonnaoht;

2) väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine;

3) ohtlike ainete juhtimine pinnasesse ja põhjavette;

4) reoveesette kasutamine ja sõnnikuauna paigutamine;

5) maavara kaevandamine;

6) jäätmete käitlemine;

7) kalmistu rajamine.



Kitsendused veehaarde sanitaarkaitse, ja toitealal, 
tegevuspiirangud hooldusala

• Hooldusalal on põhjavee saastumise vältimiseks keelatud tegevus, mis võib 
ohustada põhjaveekihi vee omadusi, sealhulgas:

1) väetise ja taimekaitsevahendi hoidmine ja kasutamine;

2) karjatamine;

3) ohtlike ainete juhtimine pinnasesse ja põhjavette;

4) maaparandussüsteemide rajamine;

5) sellise ehitise ehitamine, millega kaasneb keskkonnaoht;

6) reoveesette kasutamine, sõnniku ja vadaku laotamine ning sõnnikuauna paigutamine;

7) kanalisatsiooni või reovee kogumissüsteemi rajamine ja heitvee või saasteainete pinnasesse juhtimine;

8) kalmistu rajamine;

9) jäätmete käitlemine;

10) maavara kaevandamine.



Kitsendused veehaarde sanitaarkaitse, ja toitealal, 
tegevuspiirangud hooldusala

• Sõnnikuaun peab paiknema vähemalt 50 meetri kaugusel kaevust. 

• Kui silo ladustamine toimub silopätsis maa peal, tuleb jälgida, et 
ladustamine toimub vähemalt 50 meetri kaugusel kaevust.

• Loomade karjatamisel peab söötmis- ja jootmiskoht paiknema 
vähemalt väljaspool kaevu sanitaarkaitse- või hooldusala.

• Välipidamisala ajutine söötmis- ja jootmiskoht peab paiknema 
vähemalt 50 meetri kaugusel kaevust.

• Välipidamisala alaline söötmis- ja jootmiskoht peab paiknema 
vähemalt 50 meetri kaugusel kaevust.



Kitsenduste kaart - sanitaarkaitseala



Kitsenduste kaart - hooldusala



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart - sanitaarkaitseala



Kallete ja nitraaditundliku ala kaart - hooldusala



Veekogu, pinnaveekogu

• Veekogu on püsiv või ajutine voolava, aeglaselt liikuva või seisva 
veega täidetud süvend, nagu jõgi, oja, peakraav, sealhulgas nendel 
asuv paisjärv, kanal, paadikanal, allikas, järv, sealhulgas tehisjärv, 
või meri.

• Veekoguks ei peeta:
1) reoveepuhasti biotiiki;

2) veejuhet ja kraavi, mis on rajatud heit-, sademe-, kaevandus- ja karjäärivee ning turbatootmisala vee 
juhtimiseks veekogusse, ning kuivenduskraavi, mille kaudu juhitakse vett maaparandussüsteemi eesvoolu;
3) märgalapuhastit;
4) vesiviljeluseks rajatud tiiki ja basseini ning neid teenindavaid veejuhtmeid;
5) sademevee kogumise süsteemi;
6) kaevandus- ja karjäärivee ning turbatootmisala vee settebasseini;
7) väljavooluta tehisjärve veepeegli pindalaga alla ühe hektari;
8) muid kindlal eesmärgil rajatud püsivalt või ajutiselt veega täidetud ehitisi.



Põllumajanduslikud tegevuspiirangud veekogude suhtes

• Sõnnikuaun peab paiknema vähemalt 50 meetri kaugusel 
veekogust

• Karjatamisel veekaitsevööndis peab muu veekogu kui mere ääres 
piki veekogu kallast olema igale loomühikule tagatud vähemalt viis 
meetrit kaldariba.

• Kui silo ladustamine toimub silopätsis maa peal, tuleb jälgida, et 
ladustamine toimub vähemalt 50 meetri kaugusel veekogust.

• Välipidamisala ajutine ja alaline söötmis- ja jootmiskoht peab 
paiknema vähemalt 50 meetri kaugusel pinnaveekogus.



Veekogu kallete ja nitraaditundliku ala kaart



Veekogu kitsenduste kaart



Maa-ameti kaardirakendus „Kitsendused“
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