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Veeseadus, milleks ja miks

1.Lühidalt olukorrast riigis

2.  Seaduse muudatusest

3.  Veidi määrustest



Veeseadus, milleks ja miks

Veeseisundi hindamine:

Seire – nitraaditundliku ala põhjavee nitraatide 
sisalduse seire

jõgedega Läänemerre kantavate toitainete 
koormuse hindamine

pinnaveekogumite hüdrokeemilise seisundi seire

Suur toitainete sisaldus pinnavees ja sellest tulenevalt 
rohke veetaimestik. Toitainete tõttu on halvas seisundis 
meil 59 veekogumit



Veeseadus, milleks ja miks



Veeseadus, milleks ja miks

Veeseisundi hindamine
Lämmastikukoormus maismaalt: Eesti peab vähendama Läänemerre 1800 t/N, 

320 t/P



Veeseisundi hindamine

Lämmastikukoormus maismaalt: Eesti peab vähendama 
Läänemerre 1800 t/N, 320 t/P



Veeseadus, milleks ja miks
Veeseisundi hindamine
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Eesti põhjavee kaitstuse kaart

Veeseadus, milleks ja miks
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NVZ

Intensiivse põllu-
majanduse osakaal  
%

Nitraaditundlik ala



Veeseadus, milleks ja miks

Nitraaditundliku ala seireprogramm, aasta keskmised NO3 sisaldused 
(mg/l)
põhjavee proovipunktide vees 2011-2014



Veeseadus, milleks ja miks



Veeseadus, milleks ja miks



Veeseadus, milleks ja miks



Veest



Veest



Nitraatide 
keskmine 
sisaldus 2015 a 
seirepunktides



Veeseadus, milleks ja miks

Veeseisundi hindamine
Lämmastikukoormus maismaalt: Eesti peab vähendama Läänemerre 1800 t/N, 

320 t/P
Olmereovees puhastite osa väheneb.



Veeseadus, milleks ja miks

Nitraaditundliku ala seireprogramm, 
aasta keskmised NO3 sisaldused 
(mg/l)
põhjavee proovipunktide vees 
2011-2014

Nitraaditundlikul alal näitab vees NO3
-

sisaldus kasvutrendi ning probleemiks on 
ka ohtlike pestitsiidide esinemine vees. 
2015.a. leiti pestitsiidide jääke, 29-st 
seirepunkti veest (33-st proovist), 
perioodil 2012-2015 analüüsiti kokku 
proove 109 seirepunktist, pestitsiide leiti 
35% seirepunktides, piirväärtuse ületas 
22% seirepunktide proovidest.
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TKV kasutamine maakonniti



Veeseadus, milleks ja miks
Nitraaditundliku ala seireprogramm, seirepunktide valik



Veeseadus, milleks ja miks
Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud 
rikkumismenetlus

Peamised etteheited:
Sõnnikuhoidlad igale loomapidamishoonele olenemata 

loomade arvust;
Sõnnikuaunad põllult ära;
Laotamine põhjendamatult pikk periood;
Keelatud periood, mil laotamine ja auna tegemine 

keelatud
Sõnnikus sisalduvate taimetoitainet metoodikat ei ole
Sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodikat ei ole
Põhjendamatult suured lämmastikunormid võrdluses 

saagitasemega …



Veeseadus, milleks ja miks

Lisaks rikkumismenetlusele avatud nn 
pilootpäring

Seirekava ja seirepunktide arv

NTA praegused piirid ei vasta tegelikule 
põllumajanduskoormusele



Väetamise, sh sõnnikuga normid

Eelmine:
(4) Väetistega on lubatud anda põllumajanduskultuuridele 
aastas selline kasvuks vajalik kogus lämmastikku ja fosforit 
haritava maa ühe hektari kohta, mis on kehtestatud 
käesoleva paragrahvi lõike 42 alusel. (Volitus PõM)

(41) Sõnnikuga, sealhulgas töödeldud sõnnikuga, on 
lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg 
lämmastikku ja 25 kg fosforit aastas, kaasa arvatud 
lämmastik ja fosfor, mis jääb maale karjatatavate loomade 
väljaheidetega.



Väetamise, sh sõnnikuga normid
Kehtiv 16.01.2016:
(4) Väetistega on lubatud anda põllumajanduskultuuridele 
aastas selline kasvuks vajalik kogus lämmastikku haritava 
maa ühe hektari kohta, mis on kehtestatud käesoleva 
paragrahvi lõike 1 alusel. (VV määrus 288, Väetamise ABC, 
oli ka varem sama määruse lisa)
(41) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari 
kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas, sealhulgas loomade 
karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik.
(49) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari 
kohta kuni 25 kg fosforit aastas, sealhulgas fosfor, mis jääb 
karjatamisel maale loomade väljaheidetega. Haritavale 
maale sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral 
suurendada või vähendada arvestusega, et jooksva viie 
aasta keskmisena antud fosfori kogus ei ületa 25 kg hektari 
kohta. (Paindlik lahendus)



Väetiste laotamise keeluaeg

Kehtiv:
(44) Orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. detsembrist
kuni 31. märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, 
külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega küllastunud
maale.

Kehtiv 16.01.2016 – jõustub alates 01.01.2023:

(44) Mineraalseid lämmastikväetisi ja vedelsõnnikut ei tohi

laotada 1. novembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui

maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle

ujutatud või veega küllastunud

(47) Käesoleva paragrahvi lõikes 44 sätestatud väetiste laotusaja

keelu alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja 

vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 15. oktoobrist

(48) Tahe- ja sügavallapanusõnnikut ning muid orgaanilisi väetisi 
ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui 
maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle 
ujutatud või veega küllastunud.



Väetiste laotamine – mustale maale ja 
ületalve taimikule

Kehtiv:
(45) Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik
pärast laotamist mulda viia 48 tunni jooksul.

(46) Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale
maale tohib 1. novembrist kuni 30. novembrini
laotada sõnnikut juhul, kui see 48 tunni jooksul
mulda viiakse.



Väetiste laotamine – mustale maale ja 
ületalve taimikule

Kehtiv 16.01.2016 – jõustub alates 01.01.2023 :
(45) Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik 
lämmastikuühendite lendumise ja pinnaveega 
ärakande vältimiseks mulda viia võimalikult kiiresti, 
kuni 24 tunni jooksul laotamise lõpetamisest arvates.

(46) Ületalve jäetavale taimikuga pinnale tohib tahe-
ja sügavallapanusõnnikut laotada kuni 
15. oktoobrini. Pärast 20. septembrit tuleb ületalve 
jäetavale taimikuga maale laotatavad vedelväetised 
pinnasesse viia sisestuslaotusagregaatidega



Väetiste laotamine kaldega alal

Kehtiv:

Uus:

(412) Maapinna kalde määramise ja kontrollimise alused 
ning erandid kaldega alade väetamisel kehtestab 
valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(413) Maapinna kalde määramisel lähtutakse muu hulgas 
Maa-ameti Eesti topograafia andmekogusse kantud 
kõrgusandmetest.

(414) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega 
kehtestada põllumajandusloomade välipidamisest 
lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu 
vältimise nõuded.



Põlluraamatu pidamine

Kehtiv:
(7) Põllumajandusega tegelev isik on kohustatud
pidama põlluraamatut, kuhu ta kannab muu hulgas
andmed põllumajandusmaa pindala, mulla omaduste, 
saagi, kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahendite
liikide ja koguste ning kasutamisaja kohta. 
Põlluraamatusse kantavate täiendavate andmete ja
tööde loetelu, põlluraamatu vormi ja põlluraamatu
pidamise korra kehtestab
põllumajandusminister määrusega (Määrusest 
seadusesse)

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=127062013005&id=565745


Põlluraamatu pidamine
Uus:

(8) Põllumajandusega tegelev isik peab pidama põlluraamatut, millesse 
tuleb muu hulgas kanda järgmised andmed:
nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste registri kood;
põllumassiivide loetelu, sealhulgas põllumassiivi kaart mõõtkavas 1 : 10 
000, väiksemate kui 0,5 ha suuruste põllumassiivide korral põllumassiivi 
kaart mõõtkavas 1 : 5000 või nende puudumisel katastrikaart või muu sobiv 
kaardimaterjal;
põllu number ja pindala;
põllul kasvatatav taimekultuur, taimeliik või muu põllumajandusmaa 
kasutamise viis;
loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade 
liigi ja arvu, karjamaa asukoha ning pindala kohta;
väetiste, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende 
lämmastiku- ja fosforisisaldus ja kasutamise aeg, kasutatud meliorantide
nimetus ja kogus;
sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpu kuupäev, aunast sõnniku 
laotamise kuupäev ning sõnnikuauna paiknemise koht põllumassiivi kaardil;
taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed;

tehtud töö kuupäev



Sõnnikuhoidla, üle 5 lü

Kehtiv:

(1) Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle
10 loomühiku loomi, peab olema lähtuvalt
sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja
virtsahoidla.
(2) Põllumajandusloomade pidamisel peab
sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama
vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ja virtsa.
(3) Kui sügavallapanuga laut ei mahuta kaheksa kuu
sõnnikukogust, peab laudal olema ülejääva koguse
mahutav sõnnikuhoidla. Sõnnikuga kokkupuutuvad 
konstruktsioonid peavad vastama sõnnikuhoidlatele
esitatavatele nõuetele.



Sõnnikuhoidla, üle 5 lü

Kehtiv 16.01.2016 – jõustub alates 01.01.2023
(1) Loomapidamishoonel, kus peetakse loomi üle 5 
loomühiku, peab olema sõnnikuhoidla või sõnniku- ja 
virtsahoidla.
(2) Sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla peab mahutama 
vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa ning vajaduse korral, 
sõltuvalt loomapidamishoones kasutatavast tehnoloogiast, ka 
sealt pärit reovee. Sõnnikuhoidla mahutavuse kalkuleerimisel 
võib välja arvata loomade poolt karjatamisperioodil karjamaale 
jäetud sõnniku kogused.
(3) Loomapidamishoonel, kus kasutatakse 
sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab käesoleva 
paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõnnikukoguse, ei pea 
sõnnikuhoidlat olema. Kui loomapidamishoone ei mahuta 
lõikes 2 nimetatud sõnnikukogust, peab üle jääva koguse 
jaoks olema seda mahutav hoidla



Alla 5 lü

Kehtiv:

Kehtiv 16.01.2016 – jõustub alates 01.01.2023 :

(32) Sõnnikuhoidlad, sõnniku- ja virtsahoidlad ning 
sügavallapanuga loomapidamishooned peavad olema 
lekkekindlad ning nende konstruktsioon peab tagama 
ohutuse ja lekete vältimise hoidla käitamisel, sealhulgas 
selle täitmisel ja tühjendamisel.

(33) Kui loomapidamishoones peetavaid loomi on 5 või 
vähem loomühikut ja seal tekib tahesõnnik või 
sügavallapanusõnnik, võib tekkivat sõnnikut ajutiselt enne 
laotamist või auna viimist hoiustada hoone juures veekindla 
põhjaga alal ja vihmavee eest kaitstult



Sõnniku ladustamine aunas

Kehtiv:
(5) Haritaval maal on aunas lubatud hoida vaid tahesõnnikut ning
mahus, mis ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust. 
Sõnnikuaun on käesoleva seaduse § 261 lõike 1 alusel kehtestatud
nõuete kohaselt põllul hoitav sõnnikukogum.

Uus:
„(5) Haritaval maal on aunas enne laotamist lubatud hoida kuni 
kahe kuu jooksul vaid tahesõnnikut, mille kuivainesisaldus on 
vähemalt 20 protsenti ning mis ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi 
kasutuskogust

„(6) Sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 25 
protsenti ning mille kogus ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi 
kasutuskogust, on aunas lubatud hoida kuni kaheksa kuu jooksul, 
teavitades sellest Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne auna 
moodustamist.

(7) Tahe- ja sügavallapanusõnniku ladustamine auna on keelatud 
1. detsembrist kuni 31. jaanuarini



Sõnniku ladustamine aunas
Kehtiv:
(5) Haritaval maal on aunas lubatud hoida vaid tahesõnnikut ning mahus, mis ei
ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust. Sõnnikuaun on käesoleva
seaduse § 261 lõike 1 alusel kehtestatud nõuete kohaselt põllul hoitav

sõnnikukogum.

Uus:
„(5) Haritaval maal on aunas enne laotamist lubatud hoida kuni kahe kuu 
jooksul vaid tahesõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 20 protsenti ning 
mis ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust

„(6) Sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on vähemalt 25 protsenti 
ning mille kogus ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust, on aunas 
lubatud hoida kuni kaheksa kuu jooksul, teavitades sellest Keskkonnaametit 
vähemalt 14 päeva enne auna moodustamist.

(7) Tahe- ja sügavallapanusõnniku ladustamine auna on keelatud 1. detsembrist 
kuni 31. jaanuarini

(8) Sõnnikuaun peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel 
pinnaveekogust, kaevust ja karstilehtrist. Sõnnikuauna ei tohi rajada 
maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, kaitsmata põhjaveega, liigniiskele 
ega üleujutatavale alale



NTA lämmastikupiirang kaotatakse, 
sarnaselt muu Eestiga, vajaduspõhine 
lähenemine

Kehtiv:
(3) Nitraaditundlikul alal on sõnniku- ja
mineraalväetistega kokku lubatud anda haritava maa
ühe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku
aastas.

(4) Nitraaditundlikul alal tohib lubatud lämmastiku
üldkogusest anda mineraalväetistega haritava maa ühe
hektari kohta keskmisena mitte üle 140 kg aastas.

Uus:
paragrahvi 263 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks



Muudatused veekaitsevööndis

Kehtiv:
§ 29 (4) Veekaitsevööndis on keelatud:
3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku
eemaldamine heina niitmine ja roo lõikamine

Uus:
3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku 
eemaldamine, heina niitmine, roo lõikamine ja heina ning roo 
koristamine ning Keskkonnaameti nõusolekul ja tingimustel karjatamine 
mererannikul.

20) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 3 kohaselt mererannikul 
karjatamiseks nõusoleku andmisel ja tingimuste seadmisel lähtub 
Keskkonnaamet piirkonna looduslikust eripärast nagu veekogu seisund, 
pinnase iseloom, loomkoormuse taluvus



Rikkumismenetluses hetkel aktuaalne, 
mida komisjon ei aktsepteeri

Kultuuridel kasutada lubatud lämmastiku normid liiga 
suured ei vasta tegelikele saagiandmetele, ei ole selgelt 
sisse toodud väetamisel bilansi arvestamist.

Seadusega sätestatud üleminekuajad on ebamõistlikult 
pikad, aktsepteeritav oleks maksimaalselt 2 aastat. 
Võimalus oleks üksikjuhtumi põhine lähenemine vastavalt 
põhjendatud taotlusele pikema perioodi saamiseks.

Hetkel menetlus jõudnud põhjendatud arvamuseni, edasi 
kohus



Rikkumismenetluses hetkel aktuaalne, 
mida komisjon ei aktsepteeri

Praegu komisjonile väljapakutud lahendus:

Valitsuse määrusega sätestatakse 
maksimaalselt kasutada lubatud lämmastiku 
normid, sõltuvalt kultuuride vajadusest 
vastavalt planeeritud saagile. Määruse 
eelnõuga kavatsetakse sätestada nõue, et kõik 
põllumajandustootjad, kes majandavad maad 
alates 50. hektarist ning kasutavad väetisi, 
peavad igal aastal enne kultuuride külvi 
koostama ettevõtte kohta väetusplaani, milles 
tuleb lähtuda mullas oleva orgaanilise süsiniku 
sisaldusest, kasvatatava kultuuri ning selle 
planeeritava saagi saamiseks vajalikku 
lämmastiku tarbest, eelkultuuri mõjust ja kui 
varasemalt on laotatud sõnnikut, siis selle 
järelmõjust. Koristusjärgselt tuleb lisada 
arvestusse saagiandmed.



Rikkumismenetluses hetkel aktuaalne, 
mida komisjon ei aktsepteeri

Praegu komisjonile väljapakutud lahendus:

2018. aastani kehtiks praegune norm, väetiste laotamise keeluaja 
algus 1. detsember. 
2018. aastast kehtiks vedelsõnniku laotamise algusaja piirangu 
alguseks 15.november ning Keskkonnaamet võib lähtudes 
ilmastikutingimustest tuua piirangu algust varasemaks, algusega 
1. novembrist. 
2020. aastast kehtiks vedelsõnniku laotamisele keeluaeg alates. 
1. novembrist ning Keskkonnaamet võib lähtudes ilmastikutingimustest 
tuua piirangu algust varasemaks, algusega 15. oktoobrist. 

Lisaks kehtestatakse muudatuse eelnõuga 2017. aastast kõikidele 
lämmastikku sisaldavatele anorgaanilistele väetistele laotamise keeld 
15. oktoobrist kuni 20. märtsini ning vedelsõnniku paisklaotamine
keelatakse alates 20. septembrist. 



Keskendume võimalustele

Mõned lihtsad põhimõtted ja võimalused paljude seast, et sitast ikka 
saiaks saaks ja puhast vett ka järglastele jääks:

• Ära raiska väärt kraami sügisel kui seda keegi ei „söö“, ehk ära lase 
oma raha allavett!

• Ära unusta veekogude ja karstiaukude kaitsevööndeid!
• Lihtne teha, aga kasu suur – talvine taimkate, ka moodsam 

lähenemine – püüdekultuurid
• Kas vara-varavarakevadine väetise laotamine on ikka viljale 

stardipauguks või raha vette loopimiseks?
• Korras sõnnikuhoidlad ja tehnika – investeering säästlikkusse, 

tulemuslikkusesse ja lõppkokkuvõttes ka keskkonda
• Tunne oma muldade hingeelu, mullaanalüüsid on väärt info allikas, 

mitte tüütu kohustus
• Kasumlik majandamine = mulla toitainete bilansi ja taimede 

väetustarbe arvestamine
• Ja veel palju muud, mida me kõik teame, aga ikka aeg-ajalt 

unustame



Maapinna kalde määramise alused ning erandid 

kaldega alade väetamisel

(1) Üldjuhul lähtutakse maapinna kalde määramisel Maa-
ameti kaardirakenduse kallete kaardist.

(2) Maapinna kalle määratakse haritaval maal Maa-ameti 
kaardirakenduse kallete kaardi põllumassiivi piires.

(3) Maapinna kalde määramisel lähtutakse maapinna 
kalde suurusest, selle osakaalust põllumassiivis, 
paiknemisest veekaitseobjektide suhtes ja kaldega ala 
suurusest, sealhulgas laiusest



Maapinna kalde määramise alused ning 

erandid kaldega alade väetamisel

Maapinna kalde määramine kohapealse 
mõõdistamise teel

(1) Juhtudel, kui kaldega ala ei ole võimalik määrata 
paragrahvis 2 nimetatud viisil, kasutatakse kalde 
määramiseks kohapealset mõõdistamist.

(2) Kohapealse mõõdistamise kulud katab teenuse tellija.

(3) Kohapeal mõõdistab maapinna kallet isik, kellel on 
selleks tööks geomaatika valdkonna kutsekomisjoni 
väljastatud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt 
kuuenda taseme geodeedi kutsetunnistus 
spetsialiseerumisega ehitusgeodeetilistele uuringutele



Maapinna kalde määramise alused ning 

erandid kaldega alade väetamisel

Kaldega põllumassiividel väetise laotamise tingimused

(1) Väetise laotamine maapinnale on keelatud haritaval maal, mille 
maapinna kalle on üle 10 protsendi. 

(2) Erandina lõikes 1 sätestatust, on väetise laotamine pinnale kaldega 
üle 10 protsenti lubatud kogu põllumassiivil, välja arvatud veeseaduses 
sätestatud keeluajal (1.10– 20.03), kui on täidetud järgmised 
tingimused:
1) lõikes 1 nimetatud üle 10 protsendiliste kalletega alade pindala kokku 
ei moodusta § 2 lõikes 3 viidatud Maa-ameti kaardirakenduse kallete 
kaardi järgi üle ühe kolmandiku põllumassiivi pindalast;
2) üle 10 protsendise kaldega ala ei ole laiem kui 100 m;
3) kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal paikneva karstilehtri 
servast vähemalt 50 m kaugusele;



Maapinna kalde määramise alused ning erandid 

kaldega alade väetamisel

Kaldega põllumassiividel väetise laotamise 
tingimused
(4) kaldega ala lähim serv jääb looduskaitseseaduse § 37 
alusel kehtestatud ranna ja kalda piiranguvööndist 
väljapoole ega piirne sellega;
5) kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal 
paiknevast maaparandussüsteemi avatud eesvoolust või 
kuivenduskraavist vähemalt 50 m kaugusele;
6) veehaarde sanitaarkaitsealast ülalpool paikneva 
kaldega ala lähim serv ei piirne veehaarde 
sanitaarkaitsealaga;
7) kaevu hooldusalast ülalpool paikneva kaldega ala lähim 
serv ei piirne kaevu hooldusalaga;
8) õuealast ülalpool paikneva kaldega ala lähim serv jääb 
põhikaardil märgitud õuealast vähemalt 100 m kaugusele



Maapinna kalde määramise alused ning 

erandid kaldega alade väetamisel

Ekraanitõmmis Maa-
ameti kaardirakendusest 
kallete, 
veekaitseobjektide ja 
põllumassiivide 
kaardikihtidega 
põhikaardil
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