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Maardu linna heakorra eeskiri  

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

1. Maardu linna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesandeks on tagada linna puhtus ja 

hea väljanägemine. 

2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes 

viibivad Maardu linna haldusterritooriumil. 

    3.    Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

( MLVk  24.09.2002.a. määrus nr 101-jõust.01.10.2002.a.) 

     4.Kehtetu-MLVk 24.09.2002.a. määrus nr 101-jõust.01.10.2002.a.) 

 

5.   Käesolevas eeskirjas on: 

 5.1. heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, 

 haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama omanik; 

 5.2. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja 

 maatüki olulised osad; 

 5.3. avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks 

 kasutamiseks  või mis on tegelikult üldkasutatav. Üldkasutatava supelranna ja -koha 

 määrab linnavalitsus. 

 

   II. KOHUSTUSED JA KOORMISED HEAKORRA TAGAMISEKS 

 

1. Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorra nõudeid ja teisi sellel 

territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid. 

2. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonttöid tegev juriidiline või füüsiline isik on 

kohustatud puhastusala korras hoidma vastavalt käesoleva eeskirja punktis 8 

kirjeldatule. 

3. Puhastusala ulatub ristsuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava telgjooneni. 

Linnavalitsuse poolt puhastatavatel tänavatel on sõidutee puhastusala l m kaugusel 

sõidutee äärest. Ehitise või kinnistu vahelise maa-ala puhastusala piiriks on 



nendevaheline mõtteline telgjoon. Linnavalitsusel on õigus määrata puhastusalade 

piirid kinnistamata maa-aladel. 

4. Puhastusalal tuleb hommikune puhastus esimese järjekorra tööde osas lõpetada kella 

7.00-ks. Vajadusel peab puhastama ka päeva jooksul, et puhastusala oleks korras. 

Puhastustööde järjekorra määrab Maardu Linnavalitsus. 

5. Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht 

ning rajatise välistrepp peavad olema pidevalt puhastatud lumest ja jääst ning seal 

tuleb vältida libeduse teket. 

6. Linnavalitsuse korraldusega võib: 

 11.1. käesolevast eeskirjast tulenevate omaniku kohustuste täitmata jätmisel või 

 täitmjsel  korraldada selle töö tegemine ning nõuda selle maksumus sisse omanikult; 

 11.2. kehtestada  punktis 8 kinnitatust teistsugune puhastusala, arvestades konkreetse 

 kinnistu asendit; 

 11.3 . vajadusel sätestada ühissõiduki peatuse ooteala või -platvormi teistsuguse 

 puhastamise korra. 

7. Tänavakoristust seganud parkiva sõiduki omanik või kasutaja on kohustatud koristama 

sõiduki ümbruse (ka lume ja jää) ühe meetri ulatuses sõidukist. Kui seda ei tehta ja 

sõiduk on tekitanud lisaks liiklustakistuse, võib sõiduki sundteisaldada valvega 

parklasse sõiduki omaniku või kasutaja kulul riigi ja Maardu linna õigusaktidega 

sätestatud korras. 

8. Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pingi, tõkkepiirde, reklaamstendi, 

telefonikabiini, vitriini ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada Maardu 

linnavalitsuse Arhitektuuriosakonna loal. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus 

lasub nende omanikul. 

9. Parke, haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnni- ja sõiduteid on kohustatud 

puhastama nende omanik, kui Maardu linna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti. 

10. Linnavalitsus on kohustatud tagama:  

 15. l . linna reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu; 

 15.2. ühissõiduki peatuse ootealal või -platvormil ja muus avalikus kohas vajalikul 

 hulgal  prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise; 

  l5.3 . linnatänavatel nimesiltide olemasolu; 

 15.4. üldkasutatavas rannas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu. 

11. Kinnistuomanik oin kõhustatud: 

 16.1 . korras hoidma oma kinnistu piirdeaia; 

 16.2. teostama koristustööd ning lume- ja libedusetõrjet kinnistuga külgneval või 

 piirneval  puhastusalal; 

 16.3 puhastama sadeveekraavi ja truupi maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui 

 eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse; 

 16.4. niitma muru ja rohu  vastavalt lmnavalitsuse poolt kehtestatud nõuetele, pügama 

 heki ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad side- ja elektriliinidesse, 

 hoone tulemüüril või varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit või takistavad 

 jalakäija või sõiduki liiklust; 

 16.5. rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise 

 vältimiseks. 

12. Ehitise omanik on kohustatud: 

 17.1. korras hoidma hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid; 

 17.2. paigaldama üldkasutatava hoone juurde prügiurni ja seda õigeaegselt 

 tühjendama; 

 17.3. tagama vastavalt tänava hoonete numeratsioonile õige hoone numbri ja selle 

 numbri nähtavuse pimedal ajal; 



 17.4. tagama keldri-, katuse- ja pööninguukse lukustatuse ööpäev läbi; 

 17.5. tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu 

 (nõudmisel  esitada prugiveoleping või maksedokument viimase kahe aasta kohta); 

 17.6. paigaldama prügikonteineri, tagades konteineri juurdepääsutee pideva puhastuse; 

 17.7. tagama heitveekogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, 

 õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; 

 17.8. omama kehtivat lepingut (ka maksedokumenti viimase kahe aasta kohta), mis 

 sätestab  kogumiskaevu tühjendamise ja veo korra; 

 17.9. kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad,, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. 

 ning tagama tööde ajal tänaval ohutu liikluse; 

 17.10. tagama akende ja keldri valgussahtide puhtuse. 

13. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud: 

 18.l . täitma kaevetööde eeskirju; 

 18.2. järgima hoone välisilme muutmisel ning fassaadi ümberehitamisel riigi ja 

 Maardu õigusaktidega sätestatud korda; 

 18.3. vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele; 

 18.4. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee; 

 18.5. rajama ning korras hoidma piirdeaia või muu tõkke; 

 18.6. pärast töö lõpetamist heakorrastama selle ümbruse.  

14. Tehnovõrgu omanik on kohustatud: 

 19.1. korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu; 

 19.2. hoidma tehnovõrgu nähtava osa, ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab 

 liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal , kusjuures kaevupea peab 

 olema  teekattega ühes tasapinnas. 

15. Rajatise omanik on kohustatud: 

 20.l. tänavakaubanduspunkti  (kiosk,   paviljon,  haagis,   lett jms.)  paigaldamiseks  

 taotlema linnavalitsusest vastava loa; 

 20.2. koristama alalise või ajutise müügi- või teenustööpunkti või kioski ümbrust 

 (raadiusega 6m, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee telgjooneni, kui puhastusala ei ole 

 määratletud teisiti); 

 20.3. koristama pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse. 

16. Mitme elamu ühiskasutuses oleva prügikonteineri asukoht määratakse kindlaks 

planeerimisprojekti või elamute omanike ettepanekul linnavalitsuse poolt 

kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja prügi vedava isikuga. 

17. Prügikonteineri korrashoiu (terve, värvitud., korralikult suletava kaanega) peab tagama 

selle omanik. 

18. Prügi ja veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud prügi 

(ka kauba). 

19. Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud viivitamatult puhastama. 

Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik. 

20. Raudtee maa-ala ning raudtee-ülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle 

maa omanik. 

21. Üldkasutatava laste mänguväljaku  omanik on kohustatud organiseerida liivakasti liiva 

väljavahetamist vähemalt üks kord aastas ning tagama väikevormide hooldamise ja 

remondi. 

22. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt 

kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks. 

 

 

 



III. NÕUDED LINNAS ELAVALE  VÕI  VIIBIVALE ISIKULE  

 

23. Heakorra tagamiseks on keelatud: 

 28.1. risustada ja reostada linna territooriumi ja ehitisi (maha sülitada, loopida prahti ja 

 suitsukonisid, päevalilleseemneid jms.), kritseldada hoone seinale, müürile, 

 piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne või kahjustada neid muul viisil; 

 28.2. vilja panna teadet, kulutust, plakatit ja reklaamstendi, järgimata selleks riigi ja 

 Maardu linna õigusaktidega kehtestatud korda; 

 28.3 kahjustada haljasala, lilli, pargiinventari (prügiurn, lillekast, pink, valgusti jms), 

 ümber  paigutada omavoliliselt pafgiinventari ja piiret; 

 28.4. vigastada ja omavoliliselt raiuda puud, põõsast, rikkuda murukamarat, teekatet; 

 28.5. põletada kulu ja prahti ning teha lõket ilma Maardu Linnavalitsuse ja Harjumaa 

 Päästeameti kooskõlastuseta; 

 28.6. rajada haljastust, istutada puud ja põõsast üldkasutataval maa-alal ilma Maardu 

 Linnavalitsuse kooskõlastuseta; 

 28.7. kloppida riiet ja vaipa mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna 

 välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest 

 kõrgemal; 

 28.8. kuivatada pesu linna haljasalal selleks mitte ettenähtud kohas; 

 28.9. hoida kütte- või muud materjali tänavaäärses õueosas piirdeaiast või hekist 

 kõrgemal; 

 28.10. visata üldotstarbelisse prüginõusse või konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- 

 või  betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi 

 ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prügnõu kaant; 

 28.11. lasta olme- või heitvett  sadeveekraavi või –kanalisatsiooni, reostada või 

 risustada neid muul viisil; 

 28.12. matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine; 

 23.13. paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit; 

 28.14. valada kütte- ja määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisse veekogusse või maapinnale; 

 28.15. kasutada tuhka või kloriide lume- või libedusevastaseks tõrjeks kõnni- või 

 pargiteel; 

 28.16 loopida lund sõiduteele; 

 28.17. kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber, paigutada kloriidisegust 

 puistematerjali väi muud prahti linnametsa, haljasalale väi mujale selleks 

 mitteettenähtud  kohta; 

 28.18. telkida selleks mitteettenähtud kohas; 

 28.19. ujutada loomi üldkasutatas supelrannas; 

 28.20. pesta pesu siseveekogus ja meres; 

 28.21. supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel 

 vahendit, mis ei ole selleks ette nähtud; 

 28.22. kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, 

 vibratsiooni või tolmu; 

 28.23 sõita kõnniteele laadimistöödeks üle 3500 kg täismassiga veokiga. 

28.24 Keelatud on parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku 

või haldaja loata; 

28.25  Keelatud on   parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või 

kinnistu tänavaäärses osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema 

maavaldaja luba. Romusõiduk käesoleva eeskirja tähenduses on sõiduk, millel puuduvad selle 

mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna 

esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda. 



 

 
 

 

 

 

                                                                      
                                                                 


