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Maastiku kontrollitud põletamise nõuded ja kord

Vastu võetud 08.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse§ 16 lõike 8 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse kaitstaval loodusobjektil ja Kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljal maastiku
kontrollitud põletamise (edaspidi põletamise) nõuded ja kord.

§ 2. Põletamise üldised nõuded

 (1) Põletamiseks valitakse põletamise juhendist kindlale kohale sobivaim meetod.

 (2) Põletamisel lähtutakse ohutuimast tuule suunast ja muudest põletamisele mõjuvatest ilmastikutingimustest.

 (3) Põletamise ohutuse eest vastutab selle tegija.

§ 3. Põletamine kaitstaval loodusobjektil

 (1) Kaitstaval loodusobjektil teeb põletamist riigimaal Riigimetsa Majandamise Keskus neis kohtades ja
ulatuses, mis kaitsekorralduskava alusel on kooskõlastatud kaitstava loodusobjekti valitsejaga.

 (2) Põletamist tehakse Riigimetsa Majandamise Keskuse koostatud põletamise juhendi kohaselt, mis on
kooskõlastatud kaitseala valitsejaga ja Keskkonnaministeeriumiga.

 (3) Põletamise kohta koostatakse iga kord objekti ohutusplaan, millel peab olema kaitstava loodusobjekti
valitseja nõusolek.

§ 4. Põletamine Kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljal

 (1) Kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljal teeb põletamist Kaitsevägi, Kaitseliit või Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskus, lähtudes Kaitseväe harjutusväljade põletamise juhendist.

 (2) Põletamise kohta koostatakse iga kord objekti ohutusplaan.

 (3) Kui Kaitseväe või Kaitseliidu harjutusvälja alal kohas, kus soovitakse maastikku kontrollitult põletada või
mida on vaja kasutada põletamiseks, asub kaitstav loodusobjekt, peab objekti ohutusplaanil olema kaitstava
loodusobjekti valitseja nõusolek.

§ 5. Põletamise juhend ja objekti ohutusplaan

 (1) Põletamise juhendis tuuakse välja eduka põletamise looduslikud tingimused, põletamiseks sobivad
meetodid, põletamise kavandamine, põletamise eri etapid, võimalikud kaasuvad riskid ja nende maandamise
meetmed. Põletamise juhendis esitatakse objekti ohutusplaani näidis.

 (2) Objekti ohutusplaanis peavad olema vähemalt järgmised andmed:
 1) põletamise juhi ees- ja perekonnanimi ja tema kontaktandmed;
 2) põletatavale alale jäävate kaitstavate loodusobjektide loetelu;
 3) põletamise eesmärk;
 4) ohutusalad osalejatele ja nende transpordivahenditele;
 5) tuletõrje veevõtukoht;
 6) päästetehnika juurdepääsuteed;
 7) ala skeem kaardil;
 8) põletatava ala keskpunkti koordinaadid;
 9) põletatava ala suurus;
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 10) põletamisega otse seotud isikud ja nende arv;
 11) põletamisse kaasatud isikud ja nende arv;
 12) põletamisel kasutatava tehnika loetelu;
 13) sobiv tuule suund;
 14) sobiv süütamise meetod;
 15) sobiv põletamise suund;
 16) põletamisalasse kõrvalistele isikutele juurdepääsu tõkestamise meetmed;
 17) tule kontrollimise ja järelkontrollimise meetod;
 18) järelevalvetegevused, mida tehakse pärast põletamist;
 19) tegutsemise kirjeldus tule kontrolli alt väljumise korral.

§ 6. Päästeameti ja avalikkuse kaasamine ja teavitamine

 (1) Maastiku kontrollitud põletamise objekti ohutusplaani koostamisse kaasatakse vajaduse korral
asukohajärgne päästekeskus.

 (2) Vähemalt viis tööpäeva varem teavitab maastiku kontrollitud põletamise tegija põletamise kavandatavast
kuupäevast ja kella-ajast asukohajärgset päästekeskust ja kohaliku omavalitsuse üksust kirjalikult ning
võimaluse korral avaldab teate kohalikus ajalehes.

§ 7. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler
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