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Keskkonnanõuded loomakasvatuses 
 
Veeseadus 
Vastu võetud 30.01.2019, kehtib 01.10.2019 
      7.jagu Keskkonnanõuded põllumajandusliku tegevuse kohta ,§ 155-171 
Rakendussätted:  
 Määrus 73 Vastu võetud 30.09.2019  
  Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks 
ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika,      9 lisa 
Määrus 45, Vastu võetud 03.10.2019  
Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva 
saastatuse vältimiseks ja piiramiseks,  3 lisa 
Määrus 46,  vastu võetud 01.10.2019 
 Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise 
nõuded 
Määrus 52 ,vastu võetud 08.10.19 Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord 
Veel 6 määrust 
 
Mõisted veeseadusest 
 põllumajandusmaa – haritav maa ja looduslik rohumaa; 
Haritav maa käesoleva seaduse tähenduses on: 
 1) põllumaa; 
 2) aianduslik maa – viljapuu- ja marjaistandik, puukool ning ajutiste kasvuhoonetega katmikala.  
 Looduslik rohumaa käesoleva seaduse tähenduses on selline rohumaa, mida inimene ei ole mõjutanud väetamise, 
harimise, seemendamise ega muude võtetega. Looduslike rohumaade hulka kuuluvad looduslikud karjamaad ja 
looduslikud niidud, sealhulgas aruniit, puisniit, rannaniit, looniit, lamminiit, sooniit ja puiskarjamaa 
 
Väetis käesoleva seaduse tähenduses on aine või valmistis, mille kasutamise otstarve on kasvatatavate taimede 
varustamine toitainetega. Käesoleva seaduse tähenduses peetakse väetiseks ka sõnnikut, virtsa, silomahla, 
komposti ning muid väetamiseks kasutatavaid orgaanilisi taimse või loomse päritoluga aineid, mis viiakse mulda 
otse või töödelduna. 
 
 Sõnnik käesoleva seaduse tähenduses on loomaväljaheited ning loomaväljaheidete ja allapanu segu, sealhulgas 
töödeldult  
Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva kuivaine protsendi järgi:  
1) vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 massiprotsenti; 
 2) poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–19,9 massiprotsenti; 
 3) tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 massiprotsenti; 
 4) sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet vähemalt 25,0 massiprotsenti. 
 
 Sõnnikukalkulaator. 
http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/sonniku-naitajate-kalkulaator#.WcNpJ8hJZPZ 
 
Sõnnikuhoidla 
 Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 5 loomühiku loomi, peab olema lähtuvalt sõnnikuliigist 

sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. (hakkab kehtima 01.01.2023, praegu10 lü) 
 Sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla peab mahutama vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa  
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 Loomapidamishoonel, kus kasutatakse sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab 8 kuu sõnnikukoguse, ei pea 
sõnnikuhoidlat olema  

 Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel hoidmisele või töötlemisele teise isiku hoidlasse või 
töötlemiskohta, peab loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemasolu, mis 
mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse. 

 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.  

 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 laotamine 
 Kevadel võib sõnnikut laotada alates 20.märtsist, kui maapind ei ole  kaetud lumega, külmunud või 

perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.  
 Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik pärast laotamist mulda viia 24 tunni jooksul. (hakkab kehtima 

01.01.2021,pregu 48 tundi)  
 Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas, sealhulgas 

loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik. 
 Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 25 kg fosforit aasta. 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 

 Väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10 protsendi 
Määrus18, kaldega ala erandid , PRIA veebikaardil kaldega alad 
 
1. Näide: Kui palju piimalehmade vedelsõnnikut võib põllule panna? 
 Et ei oleks ületatud lubatud lämmastiku norm 170 kg/ha: 
 170:4,74= 36 tonni/ha 
Et ei oleks ületatud lubatud fosfori norm 25 kg/ha: 
 25:1,22= 20,5 tonni/ha 
2.Näide: Kui palju lihaveiste sügavalapanusõnnikut võib põllule panna? 
Et ei ületaks lubatud lämmastiku normi 
170:5,43 = 31,3 tonni / ha 
Et ei ületaks lubatud fosfori  normi  
25:1,47= 17 tonni/ha 
 
Sõnniku laotamise keeld 
Laotamise keeld alates: 
 20.september- Vedelsõnniku paisklaotamine   
1.oktoober-  väetised, kui maapinna kalle on 5–10 protsenti, 
15.oktoober- Lämmastikku sisaldavaid mineraalväetised  
  1.november- vedelsõnnik 
1.november – sõnnik kasvavate kultuuridega kaetud haritavale maale kui see 24 tunni jooksiul mulda ei viida.  
1.detsember-  ega muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud või veega 
küllastunud- Sõnnik  ning muud orgaanilisi väetised 
 
Väetusplaan 
Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 50 ja rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab lämmastikku 
sisaldavaid väetisi, koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne vegetatsiooniperioodi 
algust väetamisplaani. 
Väetusplaan peab sisaldama 
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1) kasvatatav kultuur ja selle planeeritav saak; 
 2) kasutada planeeritud väetise liik ja kogus ning taimede omastatava lämmastiku sisaldus väetises; 
 3) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarve 
 4) eelkultuuri mõju  
 5) sõnniku järelmõju 
  Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus. 
  Väetamisplaani andmeid säilitatakse kümme aastat. 
Väetamise ABC 
 
Sõnnikuaun 
 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.  
 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 aunastamise alustamist 

 Tahe- ja sügavallapanusõnniku ladustamine auna on keelatud 1. novembrist kuni 31. detsembrini.  
 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.  
Kaitsmata põhjaveega alade kaart: Maa-amet-geoloogilised kaardid-põhjavee kaitstus  
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k 
 
 Sõnnikuaun peab olema kaetud vettpidava materjaliga või vähemalt 20 cm paksuse turba-, põhu-, mulla-, 

saepuru- või puitlaastukihiga. 
 Sõnnikuauna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal paigutada samasse kohta.  
 Sõnnikuaunas ladustatava tahesõnniku kuivainesisaldus peab olema vähemalt 20 protsenti ning 

sügavallapanusõnnikul vähemalt 25 protsenti. 
 Kui sõnnikut säilitatakse aunas kauem kui kaks nädalat, tuleb ladustamiskoha pinnas enne ladustamist katta 

lekkekindla või vedelikke imava materjaliga, nagu vähemalt 20 cm paksune turba- või põhukiht. Nõue ei kehti 
sügavallapanusõnnikule.  

 
Sõnniku kompostimine 
 Sõnniku kompostimine on sõnniku aeroobne lagunemisprotsess, mille käigus orgaaniline aine laguneb mikro- ja 

makroorganismide toimel. 
 Sõnnikut tohib kompostida eelkõige sõnnikuhoidlas või haritaval maal aunas.  
 Aunas on lubatud kompostida ainult sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on aunastamisel vähemalt 

25 protsenti. Kompostitava sõnniku kuivainesisaldus määratakse ühesuguse tehnoloogiaga toodetud sõnnikust 
tootja kulul enne aunastamise alustamist vähemalt kord kahe aasta jooksul ühest proovist akrediteeritud 
laborianalüüsi meetodiga.  

 Sõnniku kompostimise auna moodustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne 
aunastamise alustamist.  

 Kompostimine põllul aunas on lubatud mahus, mis ei ületa samale põllule  laotada lubatud toitainete 
piirnorme. 

 Kompostitava sõnniku auna kõrgus auna moodustamise ajal võib olla maksimaalselt 2 meetrit ja auna kuju 
peab välistama sademete vee kogunemise aunale. 

 Kompostitav sõnnik tuleb aunast põllule laotada hiljemalt 24 kuu jooksul pärast aunastamise alustamist. 
 Komposti aunast äravedamise järgselt tuleb rohumaal asunud auna alus haljastada hiljemalt järgmise 

vegetatsiooniperioodi alguseks. Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada samasse kohta laotamise 
järgselt viiel järjestikusel aastal.  
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Sõnniku aunastamisest teatamine 
 Määrus 47 Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja 
esitamise kord    
Sügavallapanusõnniku hoidmiseks ja kompostimiseks auna rajamise teatises esitatakse järgmised andmed: 
 1) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku nimi ja registrikood või isikukood; 
 2) sõnniku aunas hoidmist või kompostimist kavandava isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja 
telefoninumber; 
 3) põllumassiivi tunnus, kuhu sügavallapanusõnniku põlluaun kavandatakse; 
 4) auna või komposti veetava sügavallapanusõnniku kavandatav kogus; 
 5) sügavallapanusõnniku auna moodustamise kavandatav alguskuupäev; 
 6) sügavallapanusõnniku kavandatav laotusaeg; 
 7) kavandatava sügavallapanusõnniku auna asukoht Eesti põhikaardil, sealhulgas auna keskpunkti koordinaadid; 
 8) kompostitavast sügavallapanusõnnikust võetud proovi kuivainesisaldus lähtuvalt veeseaduse § 166 lõikes 3 
sätestatust; 
 9) teatise esitamise kuupäev. 
 
Sõnnikuproov 
Juhend põllumajndusuuringute keskuse kodulehel   http://pmk.agri.ee/ 
http://pmk.agri.ee/proovivotmise-juhendid/  sõnnikuproovivõtu juhend 
Saateleht http://pmk.agri.ee/tellimused/  saateleht  
Saata Saku laborisse ( 0,5 kg) 
 
Silo ladustamine 
 Silohoidla siloga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad olema veekindlad. 
 Silomahl tuleb suunata spetsiaalsesse hoidlasse või virtsahoidlasse.  
 Silomahla hoidla peab mahutama vähemalt 10 liitrit silomahla 1 m3 silohoidla ruumala kohta.  
 Silo ladustamisel maa peale tuleb alusmaterjalina kasutada veekindlat materjali ja silomahla sidumiseks 

põhukihti paksuses, mis väldib silomahla keskkonda valgumise. Kuivaine sisaldus silol vähemalt 30 % 
 Silo ladustamisel maa peale silopätsina ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal silopätsi paigutada samasse 

kohta. 
 Rullsilo põllul hoidmisel on keelatud silorullide virnastamine ja paigutamine veekaitsevööndisse.  
 Määrus 45. Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest 
pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks, 
 
Karjatamine 
 Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus 

sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada lämmastiku ja fosfori piirnorme.  
 ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas, sealhulgas loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus 

sisalduv lämmastik. 
 kuni 25 kg fosforit aastas, sealhulgas fosfor, mis jääb karjatamisel maale loomade väljaheidetega. 
Näiteks  1amme ( 0,6 lü) kohta  pool aastat karjatades 0,2 ha karjamaad, aastaringselt 0,4 ha( N normi järgi)   
Kasuta: veiste karjatamise kalkulaator 
Veekatsevöönd 
 Veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist on: 
 1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m; 
 2) teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide 
eesvooludel – 10 m;  
3) maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m.  
 Veekaitsevööndist võimalik vaadata  
PRIA veebikaart 
Keskkonnameti kitsenduste kaart 
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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 veekogude rannal või kaldal Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud 
maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks; 
 3) maaharimine, väetise ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla ja -auna paigaldamine;  (NV HPK 1nõue : 
Vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud kasutada väetist)) 
 4) keemilise taimekaitsevahendi kasutamine käesoleva seaduse § 196 lõikes 1 nimetatud registreeringuta; 
 5) ehitamine, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas käesoleva seaduse § 118 lõikes 1 nimetatud eesmärgiga ning 
looduskaitseseaduses sätestatud ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega; 
 6) pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. 
 
Karjatamine veekaitsevööndis 
 Karjatamine veekatsevööndis on lubatud 1. maist - 30. septembrini 
 Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei tohi anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt 
 Kui karja suurus on kümme loomühikut ja enam, on karjatamist kavandav isik kohustatud üks kord 

vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne karjatamise alustamist teavitama Keskkonnaametit oma 
kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile infosüsteemi kaudu teatise. 

Keskonnaamet-veeveeb 
https://www.keskkonnaamet.ee/et 
 
Karjatamise üldnõuded veekaitsevööndis 
 Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada: 
 1)  kaldaerosiooni või veekogu risustamist; 
 2)  vee-elustiku või kalade kudealade kahjustumist; 
 3)  negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele või kallasraja kasutamisele; 
 4)  looduskaitse all oleva või kultuuriväärtusliku veeobjekti kahjustamist; 
 5)  veekogus muud olulist keskkonnahäiringut; 
 6)  maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise kahjustamist. 
 Veekogu, välja arvatud mere ääres peab piki veekogu kallast olema ühele loomühikule tagatud vähemalt 
viiemeetrine kaldariba.  
 
Loomade välitingimustes pidamise nõuded 
Määrus 46 Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja 
keskkonnaohu vältimise nõuded 

 Põllumajandusloomade välitingimustes pidamise nõudeid peavad täitma kõik loomapidajad, kes peavad 
alal rohkem kui 5 loomühikut loomi.  

 Loomade välitingimustes pidamine  on loomade karjatamine vegetatsiooniperioodil ja loomade pidamine 
välipidamisalal. 

 Loomade välipidamisala ala, kus loomad viibivad väljaspool loomapidamishoonet ning mille eesmärk ei ole 
loomade karjatamine vegetatsiooniperioodil 

 Loomade karjatamisel peab söötmis- ja jootmiskoht paiknema tasasel maal, vähemalt 20 meetri kaugusel 
karstilehtrist, väljaspool veekogu veekaitsevööndit ja kaevu sanitaarkaitse- või hooldusala.  

 Loomade pidamine välipidamisalal ei tohi põhjustada keskkonnaohtu ega pinna- ja põhjavee saastumist 
virtsa ja sõnnikuga 

 
 Ajutise söötmis- ja jootmiskoha nõuded  

 Ajutine söötmis- ja jootmiskoht  on loomade söötmis- ja jootmisala, mis ei paikne kahel järjestikusel aastal 
samas kohas.  

 ei tohi rajada maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, kaitsmata põhjaveega, liigniiskele ega 
üleujutatavale alale;  

 peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel pinnaveekogust, kaevust ja karstilehtrist.  
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 tuleb  lisada piisavalt allapanu ja eemaldada sealt sõnnikut vähemalt korra aastas. Piisavaks allapanuks 
saab pidada olukorda, kus välipidamisala söötmis- ja jootmiskoht on puhas ja kuiv. 

 Pärast loomade välispidamisalal pidamise lõpetamist tuleb ajutise söötmis- ja jootmiskoha alune pinnas 
haljastada vegetatsiooniperioodi alguses.  

 
 Alalise söötmis- ja jootmiskoha nõuded  

 Alaline söötmis- ja jootmiskoht  on loomade söötmis- ja jootmisala, mis paikneb ühes ja samas kohas 
vähemalt kahel järjestikusel aastal. 

 ei tohi rajada veekaitsevööndisse, maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, liigniiskele ega 
üleujutatavale alale;  

 peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel pinnaveekogust, kaevust ja karstilehtrist.  
 peab olema lekkekindel. Ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse söötmis- ja 

jootmiskoha ekspluatatsiooniaja vältel. (hakkab kehtima 01.okt.2023) 
 tuleb  lisada piisavalt allapanu ja eemaldada sealt sõnnikut vähemalt korra aastas. Piisavaks allapanuks 

saab pidada olukorda, kus  söötmis- ja jootmiskoht on puhas ja kuiv.  
 

Põlluraamat 
Määrus 52 
 Põllumajandusega tegelev isik peab pidama põlluraamatut, kuhu  tuleb muu hulgas kanda järgmised andmed: 
 1) nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste registri kood; 
 2) põllu ja rohumaa tähis ja pindala,  sealhulgas 
piisava täpsusastmega digitaalne kaart või muu sobiv kaardimaterjal 
 3) põllul kasvatatav taimekultuur, taimeliik, taimesort või muu põllumajandusmaa kasutamise viis; 
4)andmed tööde kohta: külvamine, istutamine, väetamine, sealhulgas sõnniku laotamine ja lupjamine, 
taimekatsetööd ja koristamine ning tehtud tööde alguse ja lõpetamise kuupäevad, tööala pindala, kui see ei lange 
kokku põllu pindalaga 
5) väetiste, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende üldlämmastiku- ja fosforisisaldus, sõnnikus 
taimedele omastatava lämmastiku sisaldus, kasutamise aeg ning lupjamise korral kasutatud lubiväetise nimetus ja 
kogus;  
 6) sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpu kuupäev, aunast sõnniku või komposti laotamise kuupäev ning 
sõnnikuauna paiknemise koht  kaardil;  
7) loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha, 
pärast karjatamist maale jääva sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus ning karjamaa  pindala   
 8) taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed; taimekaitsevahendi nimetus, kasutamise aeg, kulunorm, 
kultuur ja maa-ala, teenuse osutaja 
 9) mullaproovi analüüsi andmed  
 10)  kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus ja planeeritud saagikus 
 11)andmed eelkultuuri külvi ebaõnnestumise või taimiku hävimise ning eelkultuuri mõju arvestamata jätmise või 
arvestamise vähendamise kohta.  
  12) Maaparandustööd ( ehitus, hooldamine)  
 
Andmed kantakse põlluraamatusse iga põllu kohta. 
  Isik võib põlluraamatusse kanda muud asjakohased põllumajandusliku tegevusega seotud andmed. 
  Põlluraamatusse kantakse andmed tehtud tööde kohta kümne kalendripäeva jooksul töö tegemisest või 
lõpetamisest arvates. 
 
 Põllumassiivi või selle osa üleminekul uuele valdajale tuleb põllumassiivi või selle osa andmeid sisaldav 
põlluraamatu osa üle anda uuele valdajale, kes jätkab selle põlluraamatu osa pidamist. 
 Põlluraamatusse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat andmete põlluraamatusse kandmisest arvates. 


