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TUDULINNA VALLA HEAKORRA EESKIRI 

 
I. ÜLDSÄTTED 

 
1. Käesolev eeskiri sätestab heakorra nõuded Tudulinna valla haldusterritooriumil. 
 
2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 
2.1.  kinnistu – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev piiritletud maa-ala. 
 
2.2.  üldkasutatav maa-ala – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, 
parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt., mis on avalikult kasutatav igaühe poolt. 
 
2.3.  puhastusala – on osa üldkasutatavast maa-alast, mis jääb juriidilise või füüsilise isiku 
omandis või valduses oleva kinnistu või muu maa-alaga külgneva sõidutee ja vastava maa-ala 
vahele. Puhastusala piirneb kinnistu või muu maa-ala piiri, kinnistu või muu maa-ala piiriga risti 
tõmmatavate mõtteliste joonte ja sõidutee piiriga. Puhastusala piirid võidakse  määrata ka 
elamugruppidele kehtestatud detailplaneeringuga. Vabaplaneeringuga aladel, kus 
detailplaneeringut ei ole, on ehitiste vahelise maa-ala puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline 
telgjoon. Hajaasustusega alal piirdub puhastusala õuede ja tee vahelise alaga. 
 
2.4. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele, tegutsevatele või viibivatele 
juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Igaühe kohus on hoida korda ja pidada puhtust avalikes 
kohtades, mitte rikkuda käesoleva eeskirjaga sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid, täita 
sanitaar-, tuletõrje-, ehitus-, looduskaitsealaseid või muid seadusega kooskõlas olevaid 
ettekirjutusi. 
 
2.5. Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimusi Tudulinna Vallavalitsus. 
 

II. ÜLDKASUTATAVATE MAA-ALADE HOOLDAMINE 
 

1. Valla avalike kohtade korrashoid on kinnistu omanike, kaasomanike, territooriumide valdajate 
või ajutiste kasutajate kohustus. 
 
2. Kevadised heakorratööd vallas peavad olema läbi viidud 01.maiks. 
 
3. Puhastusalal tuleb niita muru, kärpida puude ja põõsaste oksi (liiklusmärgid peavad olema 
nähtavad), pügada hekke, umbrohi peab olema tõrjutud. 
 
4. Üldkasutatavate mänguväljakute omanik või valdaja on kohustatud tagama liivakastis liiva 
väljavahetamise vähemalt üks kord aastas. 
 



5. Vabaõhuürituste korraldamisel on ürituse korraldaja kohustatud tagama maa-ala korrastamise 
12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või vastavalt lepingus sätestatud ajale. 
 
6. Avalikesse kohtadesse tänavakaubanduslettide, reklaamistendide, tõkkepiirete, pinkide, 
telefonikabiinide jms.paigaldamiseks tuleb taotleda luba vallavalitsuselt 
 
7. Tudulinna valla üldkasutataval maa-alal on keelatud: 
 
7.1. igasugune prahi mahaloopimine 
 
7.2. lillede murdmine haljasaladelt ja vaasidest  
 
7.3. puudelt ja põõsastelt okste murdmine, puude koorimine ja muul viisil kahjustamine, puude 
omavoliline mahavõtmine.  
 
7.4.  pinkide, piirete, majaseinte rikkumine ja määrimine 
 
7.5. (jäetud välja 25.04.2007 nr. 5, jõust. 01.05.2007) 
 
7.6. loodusele kahju tekitamine 
 
7.7. teadaannete ja reklaamplakatite ülespanemine mitte ettenähtud kohta ning aegunud reklaami 
ülesjätmine. 
 
8. Tuleohtlikul ajal metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on keelatud 
8.1. kulu ja rohket suitsu tekitava risu, põhu jms. põletamine; 
8.2. suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas; 
8.3. lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas; 
8.4. raiejäätmete põletamine; 
8.5. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju; 
Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja 
alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
(Täiendatud 25.04.2007 nr. 5, jõust 01.05.2007) 
  

III. TEEDE, TÄNAVATE, VÄLJAKUTE, PARKLATE 
HOOLDAMINE 

 
1. Avalikus kasutuses olevate teede kasutajad ja isikud, kelle kinnistu külgneb teega ning 
teehoiutööde tegijad on kohustatud täitma tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõudeid. 
 
2. Krundi valdajad on kohustatud aastaringselt hoidma korras oma krundi territooriumi ja sellega 
külgneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt sõidutee 
telgjooneni. 
 
3. Teed, truubid ja kaevukaaned peavad olema puhtad prahist, liivast ja varisenud puulehtedest,  
teeäärsed prügiurnid puhtad prügist. 
 



4. Teede valdajat või vallavalitsust tuleb informeerida teekattesse tekkinud aukudest, lahtistest 
kaevuluukidest jt. ohtlikest olukordadest teedel ning kuivanud puudest ja okstest, mis võivad 
kokku puutuda õhuliinide juhtmetega või varjata liiklusmärke 
 
5. Tagada talviste lumekoristustööde teostamine. Talvisel ajal tuleb puhastusala hoida korras nii, 
et teedel liikumine ei ole ohtlik.  Lumetõrje tegemisel on keelatud lume loopimine sõiduteele. 
 
6. Hoidma  ühissõidukite parkimisalad puhtad lumest ja jääst. 
 
7. Teede lagunemise ajal on keelatud  valla teede kasutamine transpordivahenditega, mille mass 
ületab 8 tonni. Loa taotleja kohustub remontima rikutud teelõigud oma kulul. 

 
IV. PUUDE RAIE 

 
1. Üksikpuude mahavõtmine Tudulinna aleviku piires tiheasustusalal, välja arvatud kasvav mets 
metsaseaduse tähenduses ja viljapuud,  toimub looduskaitseseadusest lähtudes vallavalitsuse loal. 
 
2. Tiheasustusala käesoleva korra tähenduses on aleviku selgelt piiritletud kompaktse 
hoonestusega olemasolev ja planeeritav territooriumi osa. 
 
3. Väljaspool tiheasustusala ostueesõigusega ja tagastamise teel saadud maal võib puude raiet 
teostada  maakonna keskkonnateenistuse loal.  Ülejäänud erastamisele määratud maa-alal võib 
puude raiet teostada maaüksuse asukohajärgse metskonna  loal. 
 
4. Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on vaja saada nõusolek puu 
raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt, kui puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal 
või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on vaja saada  
nõusolek Muinsuskaitseametilt, kui puu asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu 
kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, on vaja saada nõusolek maakonna 
keskkonnateenistuselt. Nimetatud nõusolekute koopiad lisatakse raieloa taotlusele. 
 
5. Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis on ohtlikud või takistavad liiklust, loetakse 
eriolukorraks, mille puhul raieloa vormistamine ei ole vajalik. 
 
6. Raieloa taotluseks esitatakse Tudulinna Vallavalitsusele avaldus, milles märgitakse ära  
andmed taotleja kohta, raiutava puu(de) asukoht kinnistu plaanil, puude liik, arv ja raie põhjus. 
 
7. Raieloa taotluse esitab maa omanik või esindaja volituse alusel. Munitsipaalmaa ja jätkuvalt 
riigi omandis oleva maa korral esitab puude raieloa taotluse maad haldav isik või asutus. 
 
8. Vallavalitsus registreerib raieloa taotluse ja edastab selle vallavalitsuse poolt määratud 
ametiisikule, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, teostab puu(de) ülevaatuse , 
kontrollib koos piirkondliku metsanduse spetsialistiga puu(de) raiumise vajalikkuse, otsustab 
raieloa andmise või teatab kirjalikult põhjendatud keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse 
registreerimisest. 
 
9. Raieloa andmisest võib keelduda, kui: 



9.1. puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure  
9.2. raiuda soovitakse puu, mis on määratud säilitavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis. 
9.3. puu on riikliku kaitse all 
9.4. loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid 
 
10. Raieluba vormistatakse tasuta. 
 
11. Puude raiumise tehniliselt õige teostamise, äraveo ja raiekoha koristamise eest vastutab 
raieloa saaja. Raiekoha koristamisel järgida valla heakorraeeskirja. 
 
12. Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik 
kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Raiekoha korrastamata jätmisel teeb valla 
ametnik raieloa omanikule ettekirjutuse, milles määrab tähtaja ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks. 
 
13. Vallavalitsus võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.  
  

V. HOONETE, RAJATISTE JA ÕUEDE KORRASHOID 
 

1. Hoonete valdajad on kohustatud tagama 
 
1.1. hoonetel tänavasiltide ja majanumbrite olemasolu ja nende hea nähtavuse 
 
1.2. soojussõlmede, keldrite ja teiste abiruumide lukustatuse 
 
1.3. korterelamute trepikodade ja koridoride korrashoiu, valgustuse ja korterivaldajate 
nimekirjade olemasolu 
 
1.4. elamute ja kõrvalhoonete fassaadide ning piirete korrashoiu 
 
1.5. õuedes paiknevate settekaevude ja kuivkäimlate korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise 
sulgemise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise 
 
1.6. territooriumil asuvate tuletõrje veevõtukohtade takistusteta juurdepääsu. 
 
1.7. küttepuude ja ehitusmaterjalide hoidmise krundil korralikult ladustatuna kinnistu piires 
 
1.8. talvisel ajal välistreppide lumest ja jääst puhastamise, vajaduse korral teede liivatamise 
 
1.9. katusele ja räästa külge kogunenud ohtliku lume ja  jääpurikate eemaldamise 
 
1.10. Ilma ehitusloata püstitatud ehitiste ja lagunenud hoonete likvideerimise vallavalitsuse 
ettekirjutuses määratud tähtajaks, samuti lagunenud piirdeaedade, varemete ja prügihunnikute 
likvideerimise 
 
1.11. riigi ja Tudulinna valla ametlike sümbolite (lipp, vapp) kasutamine peab vastama nende 
kasutamiseks kehtestatud korrale.  



 
2. Keelatud on: 
 
2.1. viibida loata korterelamute soojussõlmedes, kilbiruumis ja katusel 
 
2.2. paigutada trepikotta ja koridori mööblit, kaste ning tolmukoguvaid ja haisvaid esemeid 
 
2.3. kloppida rõdudel ja akendel põrandariideid ja vaipu, visata välja tolmu- ja olmejäätmeid, 
hoida seal esemeid, mis ulatuvad väljaspoole või kõrgemale rõdu piirdest 
 
2.4. paigaldada hoonete fassaadidele sobimatuid esemeid, loata ümber ehitada rõdusid ja fassaade 
 
2.5. loata ehitada kuure, garaaze ja rajatisi 
 
2.6. tarastada ajutises kasutuses olevat köögiviljamaad 
2.7. väetada aiamaad komposteerimata fekaalidega 
 
2.8. jätta kilekasvuhoonetele rebenenud kile pärast hooaja lõppu 
 
2. 9. hoida küttepuid, ehitusmaterjale, autovrakke (haagiseid) jms. väljaspool krundi piire, samuti 
paigutada küttepuid ja ehitusmaterjale õue korratult,  laduda vastu kasvavaid puid ja majaseinu 
 
2.10. pesu kuivatamine selleks mitte kohandatud kohtades ja rõdul ülevalpool piiret 
 
2.11. avalikes kohtades olevate kuulutustahvlite, valgustite, pinkide jms. rikkumine ja lõhkumine 
 
2.12. kasutada üldkasutatavaid maa-alasid kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmiseks ilma 
vallavalitsuse loata. 
 

VI. PRÜGIMAJANDUS 
 

1. Prügikonteinerid peavad olema paigaldatud tihendatud pinnasest alusele (võimalusel betoonist) 
ja mitte lähemale kui kaks meetrit hoonest 
 
2. Peab olema tagatud koristusmehhanismide juurdepääs prügikonteineritele. Prügikonteinerid 
peavad olema suletavad ja suletud ning nende ümbrus peab olema puhas. 
 
3. Kauplemise ja toitlustamisega tegelevad isikud peavad paigaldama müügikohta vajalikul arvul 
prügikaste ja organiseerima nende tühjendamise 
 
4. Keelatud on: 
 
4.1. prügi, jäätmete, risustavate materjalide paigaldamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja 
teiste isikute valduses olevale territooriumile. 
 
4.2. ehitusprahi viskamine prügikonteineritesse 
 



4.3. prügi põletamine prügikonteinerites 
 
4.4. valada konteineritesse vedelaid jäätmeid, tuleohtlikke ning toksilisi aineid, samuti asju, mis 
ulatuvad prügikonteineritest välja või takistavad nende tühjendamist 
 
4.5. toksiliste ainete ja nende jäätmete vedamine prügimäele 
 

VII. LOOMADE PIDAMINE 
 
1. Loomade pidamine on lubatud vaid sanitaareeskirjas ettenähtud tingimusi täites 
loomapidamiseks sobilikes ja heakorrastatud hoonetes, kuurides või aias selleks eraldatud kohas. 
 
2. Loomade ja lindude pidamisel peab olema  välditud virtsa sattumine põhjavette ning 
veekogudesse. 
 
3. Koresöödakuhjad peavad olema hoonetest vähemalt 30 m kaugusel ja elektriliinidest  1,5 
postikõrguse kaugusel 
 
4. Põllumajandus- või muude tööde tegemisel peab tööde teostaja koristama teele pudenenud 
sõnniku, mulla, heina jms. 
 

VIII. EHITUSOBJEKTIDE JA KOMMUNIKATSIOONIDE 
KORRASHOID JA KAEVETÖÖD 

 
1. Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda ehitusseadusest. 
 
2. Ehitusalast tegevust korraldab valla haldusterritooriumil vallavalitsus 
 
3. Ehitusobjektide territooriumid ja juurdepääsud peavad olema korras. Tuleb vältida pori ja prahi 
sattumist naaberkinnistule või sõidu- ja kõnniteele. 
 
4. Ajutised piirded peavad olema hooldatud ja tagama kõrvaliste isikute mittesattumise objektile 
ja möödujate ohutuse 
 
5. Piirdel peab olema info tööde tegijate ja tähtaegade kohta 
 
6. Ehitustööde tegija on kohustatud pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist 
heakorrastama selle ümbruse 
 
7. Kommunikatsioonide vigastamisel tuleb vigastuse põhjustajal või selle avastajal viivitamatult 
informeerida vastavat avariitalitust 
 
8. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerimise eest vastutab 
kommunikatsiooni omanik või haldaja. Sellega seotud kulud kannab süüdlane 
 



9. Tehnovõrkude omanikud, haldajad või kasutajad on kohustatud korras hoidma neile kuuluvad 
tehnovõrgud, tagama liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures 
kaevupead peavad olema teekattega ühes tasapinnas. 
 
10. Puurkaevude ja veetrasside valdajatel tuleb lisaks käesolevas eeskirjas esitatule lähtuda 
veeseaduses sätestatud veekaitsealastest nõuetest 
 
11. Kaevamistööde tegemiseks ja truupide paigaldamiseks ning kraavide torustamiseks ja nende 
kinniajamiseks on vajalik vallavalitsuse luba 
 
12. Kui kaevetöid tehakse kauem kui 5 ööpäeva, on kaevetööde teostaja kohustatud objektile 
paigaldama tahvli, millel on toodud teostaja nimi, telefoni number, tööde tähtajad ja otseselt 
vastutava isiku nimi. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema märgistatud 
vastavate liiklusmärkidega. 
 
13. Kaevetöödega lõhutud teekate, pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse kaevetööde 
teostaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. 
 
14. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde teostajalt ümbersõidutee ehitamist, mis 
kaevetööde perioodil hoitakse sõidukorras ja pärast tööde lõpetamist ümbersõidutee all olnud 
maa-ala taastamist. 
 
15. Enne kaeviku täitmist peab tööde teostaja kindlustama paigaldatud kommunikatsioonide 
teostusjooniste koostamise. 
 
16. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi märke ja 
liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul. 
 
17. Kaevikutest väljapumbatav vesi tuleb ära vedada. Vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või 
kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada vee-ettevõtja või valdajaga ja maa-ala 
omanikuga. 
 
18. Keelatud on: 
 
18.1. takistada ligipääs kommunikatsioonidele 
 
18.2. lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni või sadeveetorustikku tarvitatud õli ja muid 
määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid 
 
18.3. lasta pühkmeid, esemeid või muud prahti kanalisatsiooni rest- või kontrollkaevudesse 
 
18.4. võtta ühisveevärgist kastmisvett kella 06.00-st  kuni 22.00-ni. 
 

IX. AVARIITÖÖD 
 
1. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke 
ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud. 



 
2. Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, 
sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei 
ohusta tehnokommunikatsioone.  Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoni teel teatama 
vallavalitsuse määratud isikule. Kaevetööde ohutuse eest vastutab kaevetööde teostaja. 
 
3. Taotlus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval 
pärast tööde alustamist 
 
4. Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate tehnokommunikatsioonide valdajate esindajad 
kutsutakse kohale enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust 
tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja. 
 

X. VASTUTUS 
 
1. Käesolev eeskiri on Tudulinna valla territooriumil kohustuslik kõigile ettevõtetele, asutustele, 
organisatsioonidele ja üksikisikutele, sõltumata nende elukohast. 
 
2. Eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  
§ 66² alusel ja väärteomenetluse seadustiku alusel. 
 


