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Ettekande sisu

• Veekaitsevöönd, 

• sanitaarkaitseala ja hooldusala – ulatus, lähtejoone arvestus, tegevuste 
piiramine

Veeseadusest tulenevad keskkonnanõuded põllumajandusliku tegevuse kohta I 
osa: 

• põlluraamat, andmete loetelu ja pidamise kord; 

• väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded; 

• väetistega antava lämmastiku ja fosfori piirnormid; 

• sõnniku kasutamise nõuded; sõnniku hoidmise nõuded, aunastamine, 
kompostimine; 

• väetiste ja silo ladustamise ning vedamise nõuded. 



Ettekande sisu

Veeseadusest tulenevad keskkonnanõuded põllumajandusliku 
tegevuse kohta II osa: 

• põllumajandusloomade pidamine välitingimustes, karjatamise 
nõuded veekaitsevööndis; 

• väetamine kaldega aladel; 

• põllumajandusliku tegevuse piirang nitraaditundlikul alal.



Veekaitsevöönd

Veeseaduse paragrahvid 118-119



Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd

(1) Veekogu kalda või ranna erosiooni ja hajuheite vältimiseks on veekogu 
kaldal või rannal veekaitsevöönd.

(2) 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 eesvooludel – 10 meetrit, välja arvatud 
käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhtudel;

3) peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga 
alla kümne ruutkilomeetri – 1 meeter.



Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd

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

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

(5) Veekaitsevööndit ei ole järgmistel veekogu kalda- või rannaaladel:

1) õiguslikul alusel rajatud sadamaala, kalda- või rannakindlustuse ala;

2) supelrand ja supluskoht



Tegevuse piiramine veekaitsevööndis

• Veekaitsevööndis on keelatud:
2) puu- ja põõsarinde raie käesoleva seaduse § 118 lõike 2 
punktides 1 ja 2 loetletud 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 käesoleva 
seaduse § 196 lõikes 1 nimetatud registreeringuta;



Maa-ameti geoportaal- kaardirakendused





Sanitaarkaitseala ja hooldusala

Veeseaduse paragrahvid 148-154



Veehaarde sanitaarkaitseala

• Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks või joogivee 
tootmiseks kasutatavat veehaaret ümbritsev maa- või veeala.

• Põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatus:

1. veevõtt 10- 500 m3 ööpäevas: 10 – 50 m (oleneb põhjavee kaitstusest)

2. veevõtt üle 500 m3 ööpäevas: 30 – 50 m (oleneb põhjavee kaitstusest), võib 
ulatust suurendada kuni 200 m.

Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud.



Joogiveehaarde toiteala

• Kui veevõtt on suurem kui 500 m3 ööpäevas võib Keskkonnaamet sellise 
joogiveehaarde kaitseks määrata joogiveehaarde toiteala.

• Joogiveehaarde toiteala on piirkond, millelt põhjavesi liigub 
veehaardesse.

• Keskkonnaamet võib vajaduse korral keelata või piirata selle toitealal 
järgmisi tegevusi:
…… väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine;

ohtlike ainete juhtimine pinnasesse ja põhjavette;
reoveesette kasutamine ja sõnnikuauna paigutamine;



Hooldusala

• Hooldusala on salvkaevu, puurkaevu või puurauku ümbritsev maa- või 
veeala.

• Hooldusala on järgmistel rajatistel:

avatud soojussüsteemi puurkaev; riiklikku keskkonnaseirejaamade nimistusse kuuluv 
põhjaveeseire salvkaev, puurkaev ja puurauk, mida kasutatakse üksnes põhjaveeseire 
eesmärgil; puurkaev, mille kaudu võetakse vett alla kümme kuupmeetri ööpäevas; 
salvkaev.

• Hooldusala ulatus on 10 meetrit.

• Hooldusalal on keelatud väetise ja taimekaitsevahendi hoidmine ja 
kasutamine, karjatamine, maaparandussüsteemide rajamine,  reoveesette kasutamine, sõnniku ja 

vadaku laotamine ning sõnnikuauna paigutamine.





Piirangud allikate, karstivormide ja karstijärvikute
ümbruses

• Väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine ning vee kvaliteeti halvendada 
võiv muu tegevus on keelatud allikatel, karstivormidel ja karstijärvikutel
ning nende ümbruses 10 meetri ulatuses allika veepiirist, karstivormi 
servast või karstijärviku kõrgeima veetaseme piirist.

• Nitraaditundlikul alal on väetamine, taimekaitsevahendi kasutamine ja 
sõnniku aunas hoidmine keelatud oluliste allikate ja karstilehtrite (22 
objekti) ümbruses kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast.







Väetise mõiste ja sõnniku tüübid

Veeseaduse pargrahv157



Väetise mõiste

• 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.



Sõnnikutüüp

• Sõnnik on looma väljaheited ning looma väljaheidete ja allapanu 
segu, samuti töödeldult.

• Sõnnikutüüp 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.



Väetamisplaan, väetamisplaani kantavad andmed

Veeseaduse paragrahvid 164

Väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani 
pidamise kord (eelnõu menetluses)



• Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 50 ja rohkem hektarit 

haritavat maad ning lämmastikku sisaldavat väetist, koostab igal 

aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne 

vegetatsiooni algust väetamisplaani.

• Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus.

• Väetamisplaani andmeid säilitatakse kümme aastat.

• Väetamisplaan koostatakse iga põllu kohta.

Väetamisplaan



Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:

• kasvatatav kultuur;

• kasvatatava kultuuri planeeritav saak;

• kasutada planeeritud väetise liik ja kogus;

• taimede omastatava lämmastiku sisaldus väetises;

• kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarve 
kehtestatud nõuete järgi;

• täiendavad lämmastikukogused talinisu toiduks kasvatamise korral kehtestatud nõuete 
järgi;

• eelkultuuri mõju arvestamine kehtestatud nõuete järgi;

• eelkultuuri mõju arvestamise vähendamine või arvestamata jätmine kehtestatud nõuete 
järgi;

• sõnniku järelmõju arvestamine kehtestatud nõuete järgi.

Väetamisplaan





Põlluraamat, andmete loetelu ja pidamise kord

• Veeseaduse paragrahv 155

• „Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu
pidamise kord“, KeM määrus nr 52, 08.10.2019 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110102019001?dbNotReadOnly=true


• Põllumajandusega tegelev isik peab pidama põlluraamatut, 

• Andmeid säilitatakse 10 aastat

• 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.

Põlluraamat



1) isiku nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste 
registri kood;

2) põllu tähis, pindala, viide põllumassiivi tähisele, piisava 
täpsusastmega digitaalne kaart või digitaalse kaardi puudumise korral 
katastrikaart või muu sobiv kaardimaterjal;

3) põllul kasvatatav põllumajanduskultuur ja põllukultuuri sort või 
muu põllumajandusmaa kasutamise viis;

4) andmed põllul tehtud tööde kohta, tööde alguse ja lõpetamise 
kuupäevad, tööala pindala, kui see ei lange kokku põllu pindalaga;

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu



5) väetise, 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 lõpetamise 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 loomade karjatamist maale jäävas 
sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus ning karjatamise pindala, kui see ei lange 
kokku rohumaa pindalaga;

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu



8) taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed;
9) veeseaduse P erisuse kasutamise korral tuleb põlluraamatusse 
kanda ka mullaproovi analüüsi andmed, mis peavad sisaldama 
teavet mullaproovi võtmise aasta ja taimedele omastatava fosfori 
sisalduse (P mg/kg) kohta;
10) kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus (vt nimekirja KeM 
määruse nr 45 lisa 1) ja andmed planeeritud saagikuse kohta;
11) andmed eelkultuuri külvi ebaõnnestumise või taimiku hävimise 
ning eelkultuuri mõju arvestamata jätmise või arvestamise 
vähendamise kohta.
Punktides 3−11 nimetatud andmed kantakse põlluraamatusse iga 
põllu kohta.

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu



• Põlluraamatusse võib kanda muud asjakohased 
põllumajandusliku tegevusega seotud andmed.

• Põlluraamatusse tuleb kanda andmed maaparanduse 
drenaažisüsteemi hooldamise, drenaažisüsteemi maa-alal 
tehtavate hooldustööde ning drenaažisüsteemi ja poldri ehitise 
uuendamistööde kohta.

 tööd tuleb märkida sobival kaardimaterjalil. Andmetes tuuakse 
välja drenaažisüsteemi hoiutöö liik ja ühik.

Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu



Mineraalväetiste kasutamise ja hoidmise nõuded

• Veeseaduse paragrahv 158

• Keskkonnaministri määrus nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise
nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest
pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“, 03.10.2019

paragrahvid 9 ja 10

https://www.riigiteataja.ee/akt/104102019004?dbNotReadOnly=true


Mineraalväetiste kasutamise nõuded

• Mineraalväetist ei tohi laotada juhul, kui maapind on külmunud, 
lumega kaetud, perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.

• Lämmastikku sisaldavat mineraalväetist ei tohi laotada 15. 
oktoobrist kuni 20. märtsini.



Veekaitsenõuded tahke mineraalväetise hoiustamisel-
hoidlas

Tahke mineraalväetise hoidla:

• väetisega kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad olema 
lekkekindlad ning nende ehitamisel peab kasutama materjale, mis 
tagavad lekkekindluse hoidla kasutusaja vältel.

• peab olema ehitatud nii, et väetis ei satuks sademete või tuule mõjul 
keskkonda.

• valdaja peab kasutama tavalisi abinõusid kõrvaliste isikute ning 
loomade hoidlasse sattumise vältimiseks (suletud ja lukustatud 
uksed, loomad ja inimesed ei tohi pääseda hoidlasse abivahendeid 
kasutamata.



Veekaitsenõuded tahke mineraalväetise hoiustamisel

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



Veekaitsenõuded vedela mineraalväetise hoiustamisel -
hoidla

Veekaitsenõuded vedela mineraalväetise hoiustamisel

• Lenduva vedela mineraalväetise hoidla peab olema õhukindlalt 
suletav ja valmistatud rõhku taluvast ning vedela 
mineraalväetise suhtes vastupidavast materjalist.

• Vedela mineraalväetise hoidla mahutid peavad olema 
ümbritsetud piirdega, mis mahuti lekke korral hoiab ära 
väljavoolava vedela mineraalväetise keskkonda valgumise.

• Kui piirde rajamine pole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, 
mis täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne suurima 
mahuti mahuga.



Veekaitsenõuded vedela mineraalväetise hoiustamisel

• Väljaspool vedelat mineraalväetise hoidlat tohib vedelat 
mineraalväetist hoida väljaspool veekaitsevööndit mahus, mis ei 
ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.





Sõnnikuga antava lämmastiku ja fosfori piirnormid, sõnniku 
kasutamise nõuded

Veeseaduse paragrahv 159 ja 161



Sõnniku kasutamise nõuded

• Vedelsõnnikut ei tohi laotada 1. novembrist kuni 20. märtsini 
ja juhul, kui maapind on külmunud, lumega kaetud, 
perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.

• Keskkonnaamet võib ilmastikutingimustest lähtudes keelata 
vedelsõnniku laotamise 15. oktoobrist alates.

• Vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud 20. septembrist 
kuni 20. märtsini ja juhul, kui maapind on külmunud, lumega 
kaetud, perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.



Sõnniku kasutamise nõuded

• Poolvedel-, tahe- ja sügavallapanusõnnikut ning muud 
orgaanilist väetist ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 20. 
märtsini ja juhul, kui maapind on külmunud, lumega kaetud, 
perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.

• Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik mulda viia 
võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul 
laotamise lõpetamisest arvates.

• Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale maale tohib 1. 
novembrist kuni 30. novembrini laotada sõnnikut juhul, kui see 
viiakse mulda 24 tunni



Sõnnikuga antava lämmastiku piirnormid

• Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta 
kuni 170 kilogrammi lämmastikku aastas, sealhulgas 
loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv 
lämmastik.

• Väljaspool nitraaditundlikku ala on maisile, kõrrelistele 
heintaimedele ja kõrrelisterohkele rohumaale, milles on 
liblikõielisi kuni 25 protsenti, lubatud anda käesoleva 
paragrahvi lõike 11 alusel kehtestatud lämmastikukogused 
sõnnikulämmastikuga. Sõnnik tuleb laotada enne 15. augustit 
ja mitmes jaos. Erandit ei kohaldata turvasmuldadele.



Väetistega antava omastatava lämmastiku piirnormid, KeM 
määrus nr 45

• Lämmastikku sisaldava väetisega antava lämmastiku kogus ei 
tohi ületada kogust, mis on vajalik kasvatatava kultuuri 
planeeritava saagi saamiseks.

• Väetamise planeerimisel ja väetamisel tuleb arvestada:

1) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks 
vajaliku lämmastiku tarvet;

2) eelkultuuri mõju järgneva kasvuaasta põhikultuuri 
lämmastikunormi planeerimisel;

3) sõnniku järelmõju.

https://www.riigiteataja.ee/akt/104102019004?dbNotReadOnly=true




Väetistega antava lämmastiku piirnormid

• Talinisu toiduks kasvatamise korral võib kvaliteedinõuete 
tagamiseks anda täiendavalt taimedele omastatavat lämmastikku 
järgmiselt: planeeritud saakide 2–4 t/ha puhul kuni 10 kg/ha, 5–7 
t/ha puhul kuni 15 kg/ha ja 8–10 t/ha puhul kuni 20 kg/ha.

• Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 100 kg 
hektarile, tuleb anda jaotatult.



Silomahla ja vadaku laotamine

• Silomahla ja vadaku laotamisel tuleb need segada veega 
vahekorras 1 : 1.

• Veega segatud silomahla ja vadakut võib ühe hektari kohta 
laotada kuni 30 tonni aastas.

• Silomahla ja vadaku laotamisel tuleb arvestada silomahla ning 
vadaku toitainete sisaldust ning pidada vastavat arvestust 
väetamisplaanis ja põlluraamatus.

• Silomahla ja vadakut ei tohi laotada lumele ega külmunud, 
perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud maale.



Sõnnikuga antava fosfori piirnormid

• Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 25 
kg/P/aastas, sealhulgas fosfor, mis jääb loomade 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 kilogrammi 
hektari kohta.

• P piirnormi ei kohaldata, kui mullas taimedele omastatava fosfori tarve 
on suur või väga suur ja selle tõendamiseks on põllumajandusega 
tegelev isik korraldanud vähemalt kord viimase viie aasta jooksul iga viie 
hektari kohta mullaproovide võtmise ning analüüsimise akrediteeritud 
laborianalüüsi meetodiga.





Fosfori erisus - fosforitarbe klassid
- MeM määrus nr 74

• Taimedele omastatava fosfori tarve mullas tehakse kindlaks haritava maa mulla iga 
viie hektari kohta võetud mullaproovi analüüsimise kaudu akrediteeritud laborianalüüsi 
meetodiga, kasutades selleks Mehlich 3, Egnér-Riehmi topeltlaktaadi või Egnér-Riehm-
Domingo ammooniumatsetaat-laktaadi meetodit.

• Kui enne selle määruse jõustumist on haritava maa mullas taimedele omastatava fosfori 
sisaldus kindlaks tehtud ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll, peab 
põllumajandusega tegelev isik korraldama mullaproovi võtmise ja akrediteeritud 
laborianalüüsi meetodiga analüüsimise eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva 
viienda aasta 1. detsembriks.



Sõnniku hoidmise nõuded, aunastamine, kompostimine

• Veeseaduse paragrahvid 164-167

• Keskkonnaministri määrus nr 45 „Väetise kasutamise ja 
hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning
põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja 
piiramiseks“, 03.10.2019

paragrahvid 4-8

https://www.riigiteataja.ee/akt/104102019004?dbNotReadOnly=true


Sõnniku hoidmise nõuded

• Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle viie 
loomühiku loomi, peab olema lähtuvalt sõnnikutüübist 
sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. Jõustub 01.01.2023

• Sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla peab mahutama 
peetavate loomade vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa ning 
vajaduse korral, sõltuvalt loomapidamishoones kasutatavast 
tehnoloogiast, ka sealt pärit reovee. Sõnnikuhoidla mahutavuse 
arvutamisel võib välja arvata karjatamisperioodil loomade poolt 
karjamaale jäetava sõnniku koguse.



Maaeluministri 30.09.2019 määrus nr 73 
Lisa 8 

Nr Looma liik, vanuse- või toodangurühm

Loomühikuteks 

arvutamise 

koefitsient

Loomi/linde 

5-s lü-s

1 Piimalehm 1 5

2 Üle 24 kuu vanune ammlehm ja lihaveis 0,6 8

3 Kuni kuue kuu vanune lehmvasikas 0,14 36

4 Kuni kuue kuu vanune pullvasikas 0,11 45

5 Lehmmullikas alates kuue kuu vanusest kuni poegimiseni 0,49 10

6 Pullmullikas alates kuue kuu vanusest kuni realiseerimiseni 0,34 15

7 Nuumsiga 0,03 167

8 Võõrdepõrsas 0,006 833

9 Põhikarja emis koos põrsastega 0,2 25

10 Nooremis 0,07 71

11 Munakanad (100 lindu) 0,51 980

12 Broilerid (1000 lindu) 0,38 13 158

13 Noorkanad (100 lindu) 0,06 8333

14 Lammas koos kuni üheaastase tallega, muu lammas 0,21 24

15 Kits koos kuni üheaastase tallega, muu kits 0,21 24

16 Hobune koos kuni kuuekuuse varsaga, muu hobune 0,37 14

17 Rebane 0,03 167

18 Mink 0,03 167



Sõnniku hoidmise nõuded

• Loomapidamishoonel, kus kasutatakse 
sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab 8 kuu sõnnikukoguse, 
ei pea sõnnikuhoidlat olema.

• Kui sügavallapanutehnoloogiaga loomapidamishoone ei mahuta 8 
kuu sõnnikukogust, peab üle jääva koguse jaoks olema seda 
mahutav hoidla.

• Kui loomapidamishoones peetavaid loomi on viis või vähem 
loomühikut ja seal tekib tahesõnnik või sügavallapanusõnnik, võib 
tekkivat sõnnikut ajutiselt enne laotamist või auna viimist 
hoiustada hoone juures veekindla põhjaga alal ning vihmavee eest 
kaitstult.



Sõnniku hoidmise nõuded

• Sõnnikuhoidla, sõnniku- ja virtsahoidla ning loomapidamishoone 
peab olema lekkekindel ning nende konstruktsioon peab tagama 
ohutuse ja lekete vältimise hoidla käitamisel, sealhulgas selle 
täitmisel ja tühjendamisel.

• Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel hoidmisele või 
töötlemisele teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab 
loomapidamishoone jaoks olema lekkekindel hoidla, mis 
mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse.



• Sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema ehitatud nii, et sademed ning pinna-
ja põhjavesi ei valguks sõnnikuhoidlasse.

• Sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema lekkekindlad. Ehitamisel peab 
kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse hoidla kasutusaja vältel.

• Vedelsõnniku- ja virtsahoidla peab ammoniaagi lendumise vähendamiseks 
olema kaetud. 

• Hoidla loetakse kaetuks, kui hoidlat katab kõva, painduv või ujuv kate, 
sealhulgas loomulik koorik.

Veekaitsenõuded sõnniku- ja virtsahoidlale:



• Sõnnikuhoidla valdaja peab võtma kasutusele abinõud 
tagamaks, et kõrvalised isikud või loomad ei pääseks 
hoidlasse.

• Loomapidamishoones tekkivat reovett võib juhtida 
vedelsõnniku- või virtsahoidlasse või käidelda seda muul 
seadusega ettenähtud viisil. 

Veekaitsenõuded sõnniku- ja virtsahoidlale



Sõnniku hoidmine aunas

• Haritaval maal on enne laotamist – 2 kuud tahe- ja 
sügavallapanusõnnikut (alates 20% KA), mille kogus ei ületa ühe 
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.

• Sügavallapanusõnnikut (alates 25% KA) – 8 kuud, mille kogus ei ületa 
ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.



Tahesõnniku aunastamise veekaitselised nõuded:

• Tahesõnnikut (KA 20-24,9%) on lubatud hoida haritaval maal enne laotamist 
kuni kahe kuu jooksul, mille kogus ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi 
kasutuskogust.

• Üle kahe nädala hoitav tahesõnnikuaun:

 ladustamiskoha pinnas tuleb enne ladustamist katta lekkekindla või 
vedelikke imava materjaliga, nagu vähemalt 20 cm paksune turba- või 
põhukiht.

 peab olema kaetud vettpidava materjaliga või vähemalt 20 cm paksuse 
turba-, põhu-, mulla-, saepuru- või puitlaastukihiga.

• Auna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal paigutada samasse kohta.



Sügavallapanusõnniku aunastamise veekaitselised nõuded:

• Sügavallapanusõnnikut (KA alates 25%) on lubatud hoida haritaval maal enne 
laotamist kuni kaheksa kuu jooksul, mille kogus ei ületa ühe 
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.

• Üle kahe nädala hoitav sügavallapanusõnniku aun:

 peab olema kaetud vettpidava materjaliga või vähemalt 20 cm paksuse 
turba-, põhu-, mulla-, saepuru- või puitlaastukihiga.

• Auna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal paigutada samasse kohta.



Katmine – 2 nädalat - 8 kuud hoitav sõnnikuaun
Vettpidavmaterjal või vähemalt 20cm paksune 
turba, põhu-, mulla, saepuru- või puitlaastkiht.



Sõnnikuauna ladustamiskoht – Üle kahe nädala 
hoitavale (KA 20-25%) sõnniku säilitamisel pinnas 
katta lekkekindla või vedelikke imava materjaliga (20 
cm turvas, põhk)
NB! Ei kehti sügavallapanu sõnnikule



Sügavallapanusõnniku kompostimise veekaitselised nõuded:

• Sügavallapanusõnniku kuivainesisaldus peab aunastamisel olema vähemalt 
25 protsenti. 

• Kuivainesisaldus määratakse enne aunastamise alustamist vähemalt kord 2 
aasta jooksul akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.

• Auna maht ei tohi ületada samale põllule laotada lubatud toitainete 
piirnorme (N 170 kg/ha, P 25 kg/ha).

• Auna kõrgus auna rajamise ajal võib olla kõige rohkem 2 meetrit ja auna 
kuju peab välistama sademevee kogunemise aunale.



Sügavallapanusõnniku kompostimise veekaitselised nõuded:

• Kompostitav sõnnik tuleb aunast põllule laotada 24 kuu jooksul pärast 
aunastamise alustamist.

• Komposti aunast äravedamise järel tuleb rohumaal asunud auna alus 
haljastada järgmise vegetatsiooniperioodi alguseks.

• Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada samasse kohta 5 aasta 
jooksul pärast laotamist.



Sõnnikuproovi võtmise juhend

https://pmk.agri.ee/et/tellimislehed/agrokeemialab
or/sonnikuproovi-juhend

https://pmk.agri.ee/et/tellimislehed/agrokeemialabor/sonnikuproovi-juhend


Sõnniku kompostimine – KA alates 25%.
Ei pea katma ja aluspõhja ettevalmistama.
Kuni 24 kuud
NB! Sõnnikuproov!



Sõnniku analüüsi tellimislehe saad siit!

https://pmk.agri.ee/wp-content/uploads/2016/09/sonniku_analyysi_tellimisleht.pdf


Sügavallapanusõnniku aunastamise ja kompostimise 
teavitamiskohustus:

• Sügavallapanusõnniku auna rajamisest ning sügavallapanusõnniku 
kompostimiseks auna rajamisest ja selle asukohast tuleb teavitada 
Keskkonnaametit, esitades teatise Keskkonnaametile vähemalt 14 päeva 
enne aunastamise alustamist, kui isik peab loomi rohkem kui 5 lü. 

• Sõnniku koguse kavandatust suurenemisel rohkem kui 20% või sõnnikuauna 
hoidmise aja muutuse korral esitab sõnnikuauna rajanud isik 
Keskkonnaametile esitatud teatise kohta muudatused või uue teatise viie 
tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.



Järgmised andmed:

• isiku nimi ja registrikood või isikukood;

• isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;

• põllumassiivi tunnus, kuhu sügavallapanusõnniku põlluaun kavandatakse;

• sügavallapanusõnniku kavandatav kogus;

• moodustamise kavandatav alguskuupäev;

• sügavallapanusõnniku kavandatav laotusaeg;

• asukoht Eesti põhikaardil, sealhulgas auna keskpunkti koordinaadid;

• sügavallapanusõnniku proovi kuivainesisaldus;

• teatise esitamise kuupäev.

Sõnnikuaunast teavitamine



Sõnniku auna paiknemise veekaitselised nõuded:

• tasasel maal, 

• vähemalt 50 meetri kaugusel veekogust, kaevust ja 
karstilehtrist. 

Sõnnikuauna ei tohi rajada:

• maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, 

• kaitsmata põhjaveega, liigniiskele ega üleujutatavale alale.

• Ladustamine auna on keelatud 1. novembrist kuni 31. 
detsembrini.



Veeseaduse paragrahvid 167

Keskkonnaministri määrus nr 45, 03.10.2019 „Väetise kasutamise ja 
hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest
pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks“

Paragrahvid 6-8

Nõuded silohoidlale, silopallidele ja silopätsidele. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104102019004?dbNotReadOnly=true


• … peab olema ehitatud nii, et sademed ning pinna- ja põhjavesi ei valguks 
silohoidlasse.

• … siloga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad olema veekindlad.

Silohoidla



• Silo hoidmisel tekkinud silomahl tuleb suunata spetsiaalsesse 
hoidlasse, virtsahoidlasse või vedelsõnnikuhoidlasse.

• Silomahla hoidla peab mahutama vähemalt 10 liitrit silomahla 1 m³ 
silohoidla ruumala kohta.

• Kui silomahla hoidla mahutavus on väiksem, peab silomahla mahutavus 
olema tagatud virtsahoidla või vedelsõnnikuhoidla mahuga.

• Silomahla hoidlat peab vastavalt vajadusele tühjendama, et oleks 
välistatud silomahla hoidla ületäitumine ning lekked hoidlast keskkonda.

Silomahla hoidla









• Silo ladustamisel maa peale silopätsina tuleb alusmaterjalina kasutada 
veekindlat materjali ja silomahla sidumiseks tuleb pinnas katta põhu või 
mõne muu vedelikku imava materjali kihiga paksuses, mis väldib 
silomahla keskkonda valgumise.

• Kui silo kuivainesisaldus on vähemalt 30%, võib silo ladustamisel maa 
peale silopätsina alusmaterjalina kasutada põhku või mõnda muud 
vedelikku imavat materjali paksuses, mis väldib silomahla keskkonda 
valgumise.

Silopätsi nõuded



• Kui silo ladustamisel silopätsis tuleb jälgida, et ladustamine toimub 
tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel veekogust, kaevust ja 
karstilehtrist.

• Maapealse silo ladustamise korral ei tohi silo ladustada 
maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, liigniiskele ega üleujutatavale 
alale.

• Silo ladustamisel maa peale silopätsina ei tohi kahel teineteisele järgneval 
aastal silopätsi paigutada samasse kohta.

Silopätsi nõuded



• Rullsilo põllul hoidmisel on keelatud silorullide virnastamine.

• Rullsilo ladustamine veekaitsevööndis on keelatud.

Rullsilo põllul hoidmine:



Põllumajandusloomade pidamine välitingimustes, 
karjatamise nõuded veekaitsevööndis 

Veeseaduse paragrahvid: 169-171

Keskkonnaministri määrus nr 46, 01.10.2019 
„Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva 
keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded“

https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019003?dbNotReadOnly=true


Karjatamise üldnõuded 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.



Karjatamise üldnõuded 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.



Karjatamise üldnõuded veekaitsevööndis

• Punktide 3-5 nõudeid kohaldatakse hoiualal või muul kaitstaval 
loodusobjektil, kui kaitsekorralduskavaga või kaitse-eeskirjaga ei 
ole määratud teisiti.

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.



Karjatamise lisanõuded muu veekogu kui mere 
veekaitsevööndis

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

Karjatamine ei ole lubatud:
1) olulistel allika- ja karstialadel asuvatel allikatel ja nende 

veekaitsevööndis ning karstivormidel ja karstijärvikutel;
2) veekogu ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaigaks 

olevatel lõikudel;
3) veekaitsevööndis oleval metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 

punkti 2 tähenduses.



Karjatamise lisanõuded muu veekogu kui mere 
veekaitsevööndis

• Veekaitsevööndis oleval metsamaal on lubatud loomade 
juurdepääs veele, kui karjamaa ja veekogu vahel on kogu 
karjatatava ala ulatuses metsariba.

• Karjatamise lisanõudeid muu veekogu kui mere 
veekaitsevööndis kohaldatakse hoiualal või muul kaitstaval 
loodusobjektil, kui kaitsekorralduskavaga või kaitse-eeskirjaga 
ei ole määratud teisiti.



Nõuded loomade pidamisele välitingimustes: 

• karjatamis- ja välipidamisala nõuded,

• nõuded söötmis- ja jootmiskohtadele)



Miks nõudeid vaja on?



Põllumajandusloomade pidamine välitingimustes 

• Põllumajandusloomade pidamisel välitingimustes tuleb vältida pinna-
ja põhjavee saastumist.

• Põllumajandusloomade pidamisel välitingimustes lähtuva 
keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded on 
kehtestatud Keskkonnaministri määrusega nr 46, 01.10.2019



Välipidamine, välipidamisala

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

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



Kohaldamisala

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

• Loomühikuteks arvutamise koefitsiendid, maaeluministri 30.09.2019 määrus
nr 73 

Nr Looma liik, vanuse- või toodangurühm
Loomühikuteks 

arvutamise koefitsient
Loomi 5 

lü-s

1 Piimalehm 1 5
2 Üle 24 kuu vanune ammlehm ja lihaveis 0,6 8

3 Kuni kuue kuu vanune lehmvasikas 0,14 36

4 Kuni kuue kuu vanune pullvasikas 0,11 45

5 Lehmmullikas alates kuue kuu vanusest kuni poegimiseni 0,49 10

6 Pullmullikas alates kuue kuu vanusest kuni realiseerimiseni 0,34 15

7 Lammas koos kuni üheaastase tallega, muu lammas 0,21 24

8 Hobune koos kuni kuuekuuse varsaga, muu hobune 0,37 14



Karjatamine



Loomade karjatamise nõuded

• Loomade karjatamise nõuded vegetatsiooniperioodil: 

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



Välipidamisala



Välipidamisala nõuded

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



Ajutine söötmis- ja jootmiskoht

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. 

…. paiknemine:

- tasasel maal, 

- 50 meetri kaugusel pinnaveekogust, kaevust ja karstilehtrist. 



Ajutine söötmis- ja jootmiskoht

• Ajutisele söötmis- ja jootmiskohale lisada piisavalt allapanu.

• Piisavaks allapanuks saab pidada olukorda, kus 
välipidamisala söötmis- ja jootmiskoht on puhas ja kuiv. 

• Eemaldada sealt sõnnikut vähemalt korra aastas. 

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



Ajutine söötmis- ja jootmiskoht



Alaline söötmis- ja jootmiskoht

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

• Kaitsmata põhjaveega alal olev söötmis- ja jootmiskoht peab 
vastama alalise söötmis- ja jootmiskoha nõuetele.

• Alaline söötmis- ja jootmiskoht peab olema lekkekindel. 



Lekkekindel – määruse seletuskirjast

Lekkekindla söötmis- ja jootmiskoha ehitusel võib 
kasutada erinevaid lahendusi: betoonist ala, geotekstiiliga
vooderdatud tihendatud ala vms. 



Alaline söötmis- ja jootmiskoht

• Ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse 
söötmis- ja jootmiskoha ekspluatatsiooniaja vältel. 

• Selleks, et vältida toitainete leostumist põhjavette ja pinnaveega 
ärakannet, tuleb alalisel söötmis- ja jootmiskohale lisada piisavalt 
allapanu ja eemaldada sealt sõnnikut vähemalt korra aastas. 

• Piisavaks allapanuks saab pidada olukorda, kus välipidamisala
söötmis- ja jootmiskoht on puhas ja kuiv. 



Alaline söötmis- ja jootmiskoht

Asukoha tingimused: 

1) seda ei tohi rajada:

- veekaitsevööndisse, 

- maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, 

- liigniiskele ega üleujutatavale alale;

2) see peab paiknema:

- tasasel maal, 

- vähemalt 50 meetri kaugusel pinnaveekogust, kaevust ja 
karstilehtrist. 



Alaline söötmis- ja jootmiskoht



Rakendussätted

Alaline söötmis- ja jootmiskoha lekkekindluse nõue jõustub 2023. aasta 
1.oktoobril.



Maa-ameti geoportaal- kaardirakendused



Põhjavee kaitstuse kaardid

• Maa-ameti geoloogiline baaskaart 1:50 000 (kõige detailsem 
kaart, kaardistamine pooleli)

• Maa-ameti geoloogiline baaskaart 1:400 000 (katab terve Eesti)

• Maa-ameti „Kitsendused“ kaardirakendus NB! Ainult NTA kohta 
(piirangud mis kehtestatud VV määrusega nr 100)

• Maa-amet „Kalded ja nitraaditundlikud alad“ kaardirakendus- NB! 
Ainult NTA kohta (piirangud mis kehtestatud VV määrusega nr 
100)

• PRIA veebikaart – andmekiht võetud Maa-ameti „Kalded ja 
Nitraaditundlikud alad“ kaardirakendusest



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



1:50 000 geol.baaskaart, Viiratsi piirkond



1:400 000 geol.baaskaart, Viiratsi piirkond



Maa-ameti kitsenduste kaart, Viiratsi piirkond



PRIA veebikaart, kaitsmata põhjaveega alad



PRIA veebikaart, Viiratsi piirkond



Väetamine kaldega alal

Veeseaduse paragrahv 160

Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.04. 2019. „Maapinna kalde 
määramise alused põllumassiivi piires ning kaldega ala väetamise 
erandid“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130042019014?dbNotReadOnly=true


Väetamine kaldega alal

• Väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, mille 
maapinna kalle on üle 10 protsendi. 

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

• Erandina on kaldega alal pinnale väetise laotamine lubatud 
veeseaduse § 160 lõike 4 alusel sätestatud juhtudel.



Kaldega alade erandid

• Erandina on väetise laotamine pinnale kaldega üle 10 protsendi 
lubatud kogu põllumassiivil kui on täidetud järgmised 
tingimused:

1) üle 10-protsendiste kalletega alade pindala kokku ei 
moodusta kaardirakenduse kallete kaardi järgi üle ühe 
kolmandiku põllumassiivi pindalast;.



Kaldega alade erandid

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;

4) kaldega ala lähim serv jääb looduskaitseseaduse §-is 37 
sätestatud 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;



Kaldega alade erandid

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.



Maa-amet, geoportaal – kaardirakendus „Kalletega alade 
kaart“





Erandid kaldega aladel



Erandid kaldega aladel



Põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

Veeseaduse paragrahv: 168

Keskkonnaministri määruse eelnõu





Põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

Nitraaditundliku ala kaitsmata põhjaveega alal pinnakatte 
paksusega kuni kaks meetrit ja karstialal võib piirata:

1) mineraalväetisega antavat lämmastikku aasta keskmise 
koguseni 100 kilogrammi haritava maa ühe hektari kohta;

2) loomapidamist 1,5 loomühikuni põllumajandusmaa ühe 
hektari kohta;

3) reoveesette kasutamist.



Tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel

Kaitsmata põhjaveega aladel 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.



Põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

• 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.



Nitraaditundliku ala piires kaitset vajavad olulised allika ja karstialad on 
järgmised:
1) Aavere karstijärvik (LTA1000502);

2) Aidu karstiala (LTA1000523);

3) Aniste-Einjärve karstijärvikud (LTA1000506);

4) Assamalla luht (LTA1000504);

5) Esna pargi allikad (LTA1000518);

6) Jalgsema karstijärvikud (LTA1000511);

7) Jupri karstiorg (LTA1000516);     

8) Järsi karstijärvikud (LTA1000507);

9) Kalana karstiala (LTA1000522);

10) Kiigumõisa allikad (LTA1000500);

11) Kiltsi mõisa pargi allikad (LTA1000514);

12) Lüsingu allika- ja karstiala (LTA1000513);

13) Muru karstiala (LTA1000509);

14) Mõdriku mõisa allikad (LTA1000505);

15) Mõdriku veski allikad (LTA1000519);

16) Mängupealse karstijärvik (LTA1000517);

17) Prandi allikad (LTA1000508);

18) Roosna-Alliku Külmaallikad (LTA1000512);

19) Saksi karstijärvik (LTA1000510);

20) Tudre karstijärvik (LTA1000515);

21) Tõrma allikad (LTA1000503);

22) Varangu allikad (LTA1000521);

23) Vetiku allikad (Suurjärv) (LTA1000520);

24) Vetiku allikad (Väikejärv) (LTA1000501).



Põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

• Nitraaditundlikul alal asuvast põllumajandusega tegeleva isiku 
kasutatavast haritavast maast peab vähemalt 30 protsenti 
olema 1. novembrist kuni 31. märtsini kaetud taimkattega. 
Sellest protsendist kolmandikku võib hoida kõrretüü all.

• Taimkattena mõistetakse talvituvaid kultuure, nagu taliteraviljad, 
taliraps, talirüps, kõrrelised ja liblikõielised heintaimed ning 
maitse- ja ravimtaimed.



Põhjavee kvaliteedi piirväärtused ja joogivee kvaliteedi 
piirsisaldused

• Põhjavee kvaliteedi piirväärtused ja joogivee kvaliteedi 
piirsisaldused: 

nitraadid 50 mg/l, 

pestitsiidide toimeained (sh laguproduktid) 0,1 µg/l 

pestitsiidide toimeainete summa 0,5 µg/l 

• NB! Piima tootmisprotsessi kasutatav vesi peab vastama joogivee 
kvaliteedile kehtestatud nõuetele!

• Joogivee tava- ja süvakontrolli kohustus piimakarjakasvatajatel



NTA kui intensiivsema põllumajandustootmisega piirkond 
Eestis

NTA maakondades asub 17% põllumajanduslikest 
majapidamistest (Stat, PMS441, 2020), kus:

• peetakse 30% Eesti veistest (Stat, PM09, 2020);

• lehmad lüpsavad 38% kogu Eestis lüpstavast piimast (Stat, 
PM10, 2020)

• kasutatakse kogu eesti põllumajandusmaast 26% (Stat 
PM0281, 2020);

• kogu Eestis orgaanilise väetisega väetatud pinnast moodustab 
37% (Stat, PM0645 2019);



Nitraaditundlikud 
alad EL´s



Nitraadidirektiiv - tegevusprogrammid

• Tegevusprogrammid peaksid hõlmama meetmeid kõikide 
lämmastikväetiste kasutamise piiramiseks põllumajandusmaal 
ning eelkõige määrama konkreetselt kindlaks loomasõnniku 
kasutamise piirmäärad.

• Tegevusprogramme rakendatakse nelja aasta jooksul pärast 
käivitamist ning need koosnevad järgmistest kohustuslikest 
meetmetest:

a) ND III lisas kirjeldatud meetmed; (Veeseaduse nõuded)

b) ND II lisas kirjeldatud meetmed - hea põllumajandustavaga 
kehtestatud eeskirjades sätestatud meetmed. (



Nitraadidirektiiv – tegevusprogrammide tõhususe 
hindamine

• ND - meetmete tõhususe tagamiseks on vaja veekogusid jälgida ja 
kasutada lämmastikuühendite mõõtmiseks võrdlusmeetodeid.

• EE - NTA-l rakendatud veekaitsemeetmete tõhusust hinnatakse 
pinna- ja põhjavee seireprogrammi abil. 



Nitraadidirektiiv – tundlike alade läbivaatamine

• ND - liikmesriigid vaatavad läbi, muudavad või täiendavad 
tundlike alade nimistut, kui see on vajalik ja vähemalt üks kord 
nelja aasta jooksul, et võtta arvesse muutusi ja tegureid, mida 
nimistu eelmise läbivaatamise, muutmise või täiendamise ajal ei 
olnud võimalik ette näha. 

• EE - Seiretulemuste ja uuringute alusel korrigeeritakse vajadusel 
nitraaditundlikul alal kehtivaid kitsendusi ja kohustusi ning 
kaalutakse NTA piiride laiendamise vajadust.



Nitraadidirektiiv – tegevusprogrammide tõhususe 
hindamine

• Liikmesriigid esitavad komisjonile iga järgneva nelja aasta kohta 
aruande nitraadidirektiivi rakendamise kohta. 

• Viimane aruandlusperiood 2016-2019. 

• Eesti seireandmed ja ND täitmise raport 2016-2020 EK-le 
2020.(KAUR)

• Euroopa Komisjon annab korrapäraselt aru EN-le ja EP-le 
nitraadidirektiivi rakendamisest liikmesriikides.

• Viimane avaldatud aruanne 2012-2015 (EUR-Lex)

https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/keskkonnaagentuuris-valminud-analuusid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0257


Kokkuvõtvalt põhjaveekvaliteedist 2016-2019, (1)

3%

Üle 50 mg/l nitraadi sisaldusega põhjavee
seriejaamade osakaal Eestis

NO3 sisaldus põhjavees alla 50 mg/l

NO3 sisaldus põhjavees üle 50 mg/l

27%

Üle 50 mg/l nitraadi sisaldusega põhjavee
seriejaamade osakaal NTA-l

NO3 sisaldus põhjavees alla 50 mg/l

NO3 sisaldus põhjavees üle 50 mg/l



Kokkuvõtvalt põhjaveekvaliteedist 2016-2019, (2)

34%

Üle 5 mg/l nitraadi sisalduse suurenemisega põhjavee 
seirejaamade osakaal NTA-l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -5 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -5 kuni -1 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -1 kuni +1 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees +1 kuni + 5 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees +5 mg/l

4%

Üle 5 mg/l nitraadi sisalduse suurenemisega 
põhjavee seirejaamade osakaal Eestis

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -5 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -5 kuni -1 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees -1 kuni +1 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees +1 kuni + 5 mg/l

NO3 sisaldus suundumus põhjavees +5 mg/l



Kokkuvõtvalt pinnaveekvaliteedist 2016-2019

22%

Eurofeerunud pinnaveega 
seirejaamade osakaal Eestis

Eutrofeerumata pinnavee seirejaamade osakaal

Eutrofeerunud pinnavee seirejaamade osakaal

94%

Eurofeerunud pinnaveega seirejaamade osakaal 
NTA-l

Eutrofeerumata pinnavee seirejaamade osakaal

Eutrofeerunud pinnavee seirejaamade osakaal
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