
KINNITATUD 

Määrusega nr 4 
               24. september 2013 a. 

 

RUHNU VALLA HEAKORRAEESKIRI 

 

§1. Üldosa 

(1) Käesolev eeskiri sätestab Ruhnu valla haldusterritooriumi korrashoiu nõuded ning 

järelevalve korra. 

(2) Iga inimese kohuseks on hoida korda ja pidada puhtust, hoida ära iseenda ja teiste 

tegevust, mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid, 

sanitaar-, tuletõrje-, ehitus-, looduskaitse vms nõudeid. 

 

§ 2.  Valla kohustused heakorra tagamisel 

 (1) Heakorra tagamist korraldab Ruhnu vallas Ruhnu Vallavalitsus. 

 (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus: 

 1) korraldab heakorratöid avalikes kohtades ja haljasaladel; 

 2) korraldab valla omandis olevate teede heakorratööde teostamist teemaa piirides; 

 3) korraldab valla omandis olevate kinnistute heakorratööd ja hoolduse jne.  

 

§ 3. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel 

Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud: 

1) korras hoidma oma kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu 

reostamise ja risustamise vältimiseks; 

 2) niitma regulaarselt muru. 

 3) elamumaa sihtotstarbega kinnistu ei tohi olla võsastunud ja peab olema niidetud  

minimaalselt 1 kord aastas hiljemalt 30. Juuniks. 

 4) korraldama kinnistul avalikult kasutatava tee ääres põõsaste ja puude kärpimist nii, et 

oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine ning liikluskorraldusvahendite 

nähtavus; 

 5) korras hoidma ja võsast puhastama regulaarselt sadeveekraave ja -truupe, 

tehnovõrkude luuke, kui eelpool loetletu jääb tema hooldusalale; Omanike äraolekul 

(kontakti puudumisel vms) võib avalikes huvides kasutatava maaparandusrajatiste 

korrashoiu tagada vallavalitsus. 

6) tagama kinnistul asuvate avalikes huvides kasutatavate tuletõrje veevõtukohtade ja 

veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni. 

 7) hoidma korras ehitise fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema 

terved, viimistletud ning vastavuses ehitusprojektiga; 

 8) remontima või lammutama lagunenud ehitised riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud 

korras; 

 9) tagama reovee puhasti korrasoleku, kogumismahuti õigeaegse tühjendamise ja selle 

ümbruse korrasoleku; 

10) tagama hoonete ja rajatiste vastavuse riigi ja valla õigusaktides sätestatud nõuetele, 

hoidma korras nende ümbruse. 

 



 

§ 4 Avaliku koha heakorranõuded 

(1) Teedel, metsas ja teistes avalikes paikades on keelatud: 

1) igasugune reostamine, prahi mahaloopimine; 

2) puude ja põõsaste kahjustamine; 

3) aedade ja piirete lõhkumine; 

4) hoonete, prügikastide ja igasuguste ehitiste ja inventari rikkumine; 

5) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse; 

6) pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni kütte- ja määrdeõlide ning teisi 

keskkonda saastavate ainete laskmine. 

(2) Veekogude saastejuhtudest tuleb informeerida keskkonnaametit ja vallavalitsust. 

(3) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, korrastama 12 tunni 

jooksul pärast ürituse lõppemist või määratud tähtajaks. 

(4) Tule tegemine looduses on keelatud tuleohtlikul ajal, mis algab kevadel pärast lume 

sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisega. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu 

määrab Päästeamet.  

 

§ 5 Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud 

1) vältima prahi sattumist objektilt teedele ja piirnevatele territooriumitele; 

2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee; 

3) hoidma korras ajutised piirded; 

4) tagama möödujate ohutuse; 

5) pärast töö lõpetamist ja objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.  

 

§ 6 Vastutus 

(1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 66² alusel. 

(2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja 

väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(3) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, 

Politsei-ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele. 
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