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Kava
1. Rannal ja kaldal olevad vööndid. Mis on nende lähtejoon, mis on nende erinevus ja mis on 

iseärasused. Õiguslik alus. Ehituskeeluvöönd, millal on seda vaja vähendada ja mida saab ilma 
vähendamata. Mis unustatakse vähendamisel. Kallasrada ja pääs sellele. Õiguslik alus ja kuidas 
seda võiks planeeringutes käsitleda.

2. Üleujutusohuga ala. Kuidas seda määrata. Seosed ehituskeeluvööndiga.

3. Veekogusse ehitamise iseärasused, kes mida lubab ja kooskõlastab. 

4. Sadamate ja lautrikohtade käsitlus, mis on nende erinevus. 

5. Tingimused kalda kindlustusrajatiste ehitamiseks. 



Rannal / kaldal olevad vööndid

KALDA LÄHTEJOON
KALLASRADA

VEEKAITSEVÖÖND

EHITUSKEELUVÖÖND

PIIRANGUVÖÖND

VÖÖNDITE ULATUS LÄHTUB PÕHIKAARDIST!

LOODUSKAITSESEADUS
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Üleujutusohuga ala
• Lähtub direktiivist.

• Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavas 
(Keskkonnaministeerium, 2016) on meetmete määratlemisel lähtutud põhimahus 
1% üleujutuse esinemise tõenäosusest ehk vastava ulatusega üleujutus võib 
esineda üks kord 100 aasta jooksul. 

• 1% tõenäosusstsenaarium vastaks üleujutuste direktiivis toodud soovituslikest 
üleujutuse ulatuse määramise tõenäosuskategooriatest „keskmise esinemise“ 
tõenäosusele, vastav ulatus katab ühtlasi ka „suure esinemise“ tõenäosusega 
(10%, 50%) üleujutatavad alad.

• Eestis on varasemalt läbi viidud uuringuid, kus kaardistatakse ekstreemseid 
veetaseme tõenäolisi tõuse 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul üleujutusega seotud 
riskipiirkondades. Hajaasustust hõlmavaid kaardikihte ei ole varem koostatud.

• Oluline on seada asjakohased piirangud! Ei pea keelama igasugust ehitustegevust, 
tagada tuleb suure ohu vältimine, nt:

• põrandapinna kõrgus;

• juurdepääsuteede kõrgus, lammialade mittekitsendamine;

• tehnosüsteemide kõrgus ja üleujutuskindlus,ja üleujutuskindlus , truupide 
suletavas jne.



Korduva üleujutusega ala ja ehituskeeluvöönd

KORDUVA ÜLEUJUTSEGA ALA PIIR -

EHITUSKEELUVÖÖND ARVESTADES ÜLEUJUTSEGA ALA -

SAMAKÕRGUSJOON 1 M -

KeM: Korduvalt üleujutatavateks aladeks ei loeta LKS kohaselt automaatselt kõikjal 
rannikul olevaid alasid, vaid lähtutakse reaalsest olukorrast looduses. Korduvalt 
üleujutatav ala on ala, mille puhul eelkõige mullastikust (ranniku sooldunud mullad) ja 
taimestikust (nt roostikud, madalamad rannaniidud) on võimalik järeldada, et 
tegemist on pidevalt teatud kindlate perioodide järel üleujutatava alaga. See 
tähendab, et üleujutus peaks toimuma sageli. Korduva üleujutusega alana ei tuleks 
pidada silmas ala, mis võib olla üle ujutatud erakordsete tormide või muude 
ebatavaliste juhtude puhul.

- RISKIPIIRKOND TÄIENDAVATE TINGIMUSTEGA
VESI HOOVIS V MAAPIND 2 M?

IGA-AASTANE, 100%



Veekogusse ehitamine
EHITUSSEADUSTIK

<- TTJA

<- KOV

VEESEADUS

KAS UJUV V MAAGA SEOTUD? ->
MITTEUJUV -> TTJA

EHS LISA 1



Sadamad ja lautrikohad

Lauter – veesõiduki jaoks maalt veele (ja vastupidi) saamise koht. Kuju ja maht 
defineerimata. 

• Planeeringut pole vaja.

• Ehitustegevus. 

Sadam – veesõiduki sildumiseks ja sadamateenuse osutamiseks. 

• Planeeringu alusel.

• Ehitustegevus.

Üldplaneeringus esitada avalikes huvides olevad lautrid. Tagada juurdepääs.

Sadama akvatooriumi määramine planeeringuga või volikogu otsusega.

EKV erisus sadamaehitisele.

NB! Planeering KOV piirides.

SADAMASEADUS

LOODUSKAITSESEADUS

EHS LISA 1



Kalda kindlustusrajatised
• Kalda kindlustusrajatised

• Kalda kaitserajatised

LOODUSKAITSESEADUS § 38

EHS LISA 1



Lugemist
• Ehitusseadustik, https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020006

• Ehitusseadustiku Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa
kohustuslikkuse kohta, 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/2202/0006/Lisa_1.pdf#

• Keskkonnaseadustiku üldosa seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020047

• Looduskaitseseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/116062021003

• Meresõiduohutuse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021007

• Planeerimisseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104

• Sadamaseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021005

• Veeseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/121092021006

• Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel 
kõrgveepiiri määramise kord, https://www.riigiteataja.ee/akt/765431

• Keskkonnaministeeriumi üleujutuse käsitlus, 
https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/uleujutused

• Hiiumaa üldplaneeringu alusuuring Korduva üleujutusega ala piiri määramine ja 
ehituskeeluvööndi täpsustamine. Kihid nähtaval siin.
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Tänan!

Heiki Kalberg


