
HELME VALLA HEAKORRAEESKIRI 

 

Üldsätted 
1. Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra nõuded Helme vallas. 

2. Eeskirja otstarve on tagada vallas puhtus ja heakord. 

3. Heakorra küsimusi, mis ei ole reguleeritud käesoleva eeskirjaga, otsustab Helme 

Vallavalitsus eraldi. 

4. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes viibivad või tegutsevad Helme valla 

territooriumil. 

Mõisted 
5. Käesolevas eeskirjas on: 

5.1. kinnistu juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olev maa-ala, millega on 

võrdsustatud territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad; 

5.2. omanik füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on maa või ehitised või kelle kasuks 

on seatud hoonestusõigus; 

5.3. avalik koht avalikult kasutatav ala, territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks 

kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav; 

5.4. hooldusala kinnistuga või krundiga külgnev maa-ala kuni sõiduteeni. Vallavalitsus võib, 

võttes arvesse maa-ala asukohta, määrata ka teistsuguse hooldusala. Vaidlused hooldusala 

suuruse üle lahendab vallavalitsus; 

5.5. heakorratööd rohu ja muru niitmine, puulehtede, prahi, liiva, lume ja jää koristamine 

ning libeduse tõrje; 

5.6. jäätmemahuti nõuetele vastav vahend prügi kogumiseks; 

5.7. vallavalitsus Helme Vallavalitsus. 

 
6. Vallavalitsus on kohustatud tagama: 

6.1. vallale kuuluvate teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade, kalmistute jt 

munitsipaal-maaüksuste korrashoiu ja heakorratööd; 

6.2. avalikult  kasutatavatele haljasaladele vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja 

nende õigeaegse tühjendamise; 

6.3. tiheasustusalal tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses, lõpus ja ristmikel. 

 
7. Kinnistu omanik on kohustatud: 

7.1. rakendama meetmeid kinnistu risustamise ja reostamise vältimiseks; 

7.2. tegema tiheasustusalal heakorratöid kinnistul ja hooldusalal, kui ei ole kokku lepitud 

teisiti; 

7.3. puhastama regulaarselt sademeveekraave ja -truupe, maa-aluste tehnovõrkude luuke ja 

reste, kui eespool loetletu jääb tema hooldusala piiresse; 

7.4. hoidma korras piirded (aiad, hekid jms); 

7.5. tiheasustusalal korraldama kinnistul avalikult kasutatava tee ääres põõsaste ja puude 

kärpimist nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine ning liiklust 

reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus; 

7.6. paigutama oma kinnistule vajalikul hulgal jäätmemahuteid ning sõlmima 

jäätmeveolepingu valla poolt aktsepteeritud jäätmeluba omava ettevõttega. Omanik peab 

korraldama kinnistul jäätmekäitlust vastavalt Helme valla jäätmehoolduseeskirjale; 

7.7. järgima reklaamiobjektide paigaldamisel valla kehtestatud korda. 

 
8. Ehitise omanik on kohustatud: 

8.1. hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema 



terved, viimistletud ning vastavuses ehitusprojektiga; 

8.2. tagama heitvee kogumiskaevu ja kuivkäimla korrasoleku, õigeaegse tühjendamise, kaane 

korraliku sulgemise ja ümbruse korrasoleku; 

8.3. paigutama üldkasutatava hoone juurde jäätmemahuti ja seda õigeaegselt tühjendama; 

8.4. kõrvaldama viivitamatult kinnistul tänava- või teeäärse ehitise katuselt varisemisohtlikud 

jääpurikad, kivid, plaadid ja muud ohtu põhjustavad esemed; 

8.5. tagama ehitise ja kinnistu heakorra, vältima hoone varisemisohtlikkust. 

 
9. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud: 

9.1. vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule; 

9.2. rajama ning hoidma korras objekti piirdeaia või muu tõkke; 

9.3. heakorrastama pärast tööde lõpetamist objekti ja selle ümbruse. 

 
10. Tehnovõrgu omanik on kohustatud: 

10.1. hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Maa-

aluste tehnovõrkude kaevupead peavad olema teekattega ühel tasapinnal. 

 

11. Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud: 

11.1. varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma 

pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse vähemalt 5 m ulatuses. 

 

12. Koduloomade pidamine toimub vastavalt «Koerte, kasside ja teiste koduloomade 

pidamise eeskirjale». 

 

13. Põllumajandustööde tegemisel peab tööde tegija koristama avalikult kasutatavale teele 

pudenenud sõnniku, mulla, heina jms. 

  

14. Maa-ala reostaja või risustaja on kohustatud maa-ala viivitamatult puhastama. Kui 

reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab maa-ala puhastama selle omanik, 

omaniku puudumisel kasutaja. 

 
15. Veose või prügi vedaja peab koristama pealelaadimisel, sõidul või mahalaadimisel 

mahapudenenud esemed või jäätmed. 

 
16. Mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raiet või kärpimist (va viljapuud ja 

marjapõõsad) võib teha kinnistu omaniku nõusolekul. 

 
17. Keelatud on: 

17.1. teha projektijärgseid ehitusalaseid kaevetöid ilma vallavalitsuse kirjaliku loata; 

17.2. rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma kinnistuomaniku nõusolekuta; 

17.3. muuta detailplaneeringus ette nähtud haljastuse projekte vallavalitsuse loata; 

17.4. sõita mootorsõidukitega või parkida neid jalgteel, kõnniteel, haljasalal, pargis, kalmistul, 

laste mänguväljakul, staadionil ja teistes kohtades, mis pole selleks ette nähtud (erandid 

omaniku loal); 

17.5. panna jäätmeid maha või matta pinnasesse (va kompostimine) selleks mitteettenähtud 

kohta; 

17.6. lasta pinnasesse, veekogusse, kanalisatsiooni või sademeveetorustikku naftasaadusi ning 

söövitavaid, kergesti süttivaid ja terava lõhnaga aineid; 

17.7. lasta olmeheitvett või reostatud sademevett pinnaveekogudesse ning reostada või 

risustada pinnaveekogusid  muul viisil; 



17.8. parkida ja pesta mootorsõidukeid veekogu ääres lähemal kui 20 m vee piirist; 

17.9. paigaldada hoone fassaadile sobimatuid esemeid, kuivatada tiheasustusalal pesu rõdul 

rõdupiirdest kõrgemal; 

17.10. hoida küttepuid, ehitusmaterjali ja mehhanisme  väljaspool oma kinnistu piire (välja 

arvatud lühiajalised ümberpaigutused kestusega kuni üks nädal); 

17.11. ladustada sõnnikut avalikult kasutatavale teele lähemal kui 20 m; 

17.12. kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või teeäärsele haljasalale, paigutada 

soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks 

mitteettenähtud kohta; 

17.13. telkida või teha lõket selleks mitteettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata; 

17.14. põletada jäätmeid väljaspool oma kinnistu piire, kusjuures kinnistul on lahtises tules 

ehk lõkkes lubatud tuulevaikse ilmaga põletada puidujäätmeid, lehti ja riisutud kulu 

tingimusel, et järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid; 

17.15. viibida loomaga ja pesta või ujutada looma üldkasutatavas supluskohas; 

17.16. avalikus kohas: 

17.16.1. reostada (sh sülitada, urineerida, roojata), prahti maha loopida (sh suitsukonid); 

17.16.2. lõhkuda ja rikkuda majaseinu, plankusid, piirdeid, prügikaste, igasuguseid  ehitisi ja 

inventari, määrida neid ja neile joonistada; 

17.16.3. paigaldada üldkasutatavale territooriumile ilma vallavalitsuse loata ajutisi ehitisi ja 

rajatisi; 

17.16.4. paigutada  vallavalitsusega kooskõlastamata teisaldatavaid väikevorme, lillevaase, 

jäätmemahuteid, pinke, tõkkepiirdeid, vitriine, telefonikabiine jms; 

17.16.5. kahjustada, vigastada või rikkuda haljastust (haljasala, murukamarat, puid, põõsaid, 

lillepeenraid, lilli jms). 

 

18. Käesoleva eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust seadusega ettenähtud korras. 

 

19. Kui süüdlane ei likvideeri eeskirja rikkumisest tekkinud tagajärgi, võib seda teha süüdlase 

kulul vallavalitsus, mis ei vabasta süüdlast vastutusest eeskirja rikkumise eest. 

 


