ELEKTRIPAIGALDISTE
KAITSEVÖÖND
Elektripaigaldise kaitsevöönd
Elektripaigaldise kaitsevööndi nõuded on
sätestatud ehitusseadustikus ja selle alusel
kehtestatud majandus- ja taristuministri
määrusega nr 73 „Ehitise kaitsevööndi
ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja
kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.
Elektripaigaldise kaitsevöönd on iseseisvaks
ehitiseks olevat ja elektripaigaldist ümbritsev
maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on
piiratud elektripaigaldise ohutuse ja kaitse
tagamiseks.
Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maaala, õhuruumi või veekogu valdaja peab
lubama
elektripaigaldise
omanikul
elektripaigaldise käitu korraldada, teha
vajalikke
elektripaigaldise
ja
selle
kaitsevööndi hooldustöid ning paigaldada
elektripaigaldise tähiseid.

Piirangud kaitsevööndis
Ehitise kaitsevööndis on keelatud:
1) ohustada ehitist või selle korrakohast
kasutamist;

1) ladustada jäätmeid, materjale ja aineid,
teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-,
lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld,
istutada ning langetada puid;
2) ankurdada veesõidukit, liikuda heidetud
ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega,
paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja
poisid ning varuda jääd – veekaabelliinina
rajatud elektri-paigaldise kaitsevööndis;
3) sõita masinate ja mehhanismidega, mille
üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma
selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinide kaitsevööndis;
4) ehitada traattarasid, rajada loomade joogikohti ja korraldada massiüritusi – kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis;
5) töötada löökmehhanismidega, tasandada
pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3
meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45
meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi
– õhu- ja maakaabelliinide kaitsevööndites.
Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib
kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise
omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda
ehitise ohutust. Kaitsevööndiga ehitise
omanikul on õigus nõuda, et kaitsevööndis
tegutsev isik on kaitsevööndiga ehitise
omaniku vahetu järelevalve all.

2) ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist,
sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;

Kaitsevööndiga ehitise omaniku
kohustused

3) takistada ehitisele juurdepääsu;

1) tegutseda kinnisasja omaniku õigusi
vähimal võimalikul viisil riivaval moel;

4) takistada ehitise hooldamist, sealhulgas
kaitsevööndiga ehitise asukohast või
ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste
paigaldamist;
5) takistada kaitsevööndis asuva taimestiku
või pinnase säilitamist seisundis, mis ei
ohusta ehitist;
6) muud seaduses sätestatud tegevused.
Täiendavalt on elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud:

2) arvestada oma õiguste teostamisel
kinnisasja omaniku õigustatud huviga,
sealhulgas teavitada maaomanikku ehitus- ja
remonditööde tegemisest mõistliku aja
jooksul enne tööde alustamist;
3)
tagada
kaitsevööndiga
ehitise
korrashoiuks tehtud tööde ajal kinnisasja
korrashoid ning tööde lõppedes taastada
kinnisasjal endine olukord, välja arvatud kui
endise olukorra taastamine oleks vastuolus
kaitsevööndis kehtivate piirangutega.

Tegevuse korraldamine
elektripaigaldise kaitsevööndis
Kaitsevööndiga ehitise kahjustamise või
kahjustumise ohu korral kaitsevööndis
tegutsev isik:
1) peatab viivitamata oma tegevuse, mis võib
kaasa tuua kaitsevööndiga ehitise edasise
või täiendava kahjustumise;
2) teavitab viivitamata kaitsevööndiga ehitise
kahjustamisest või kahjustumise ohust kaitsevööndiga ehitise omanikku;
3) võtab tarvitusele abinõud edasise
kahjustuse ärahoidmiseks;
4) kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral
teavitab neid võimalikust ohuallikast;
5) kõrvaldab kolmandatele isikutele ohu
tekkimise võimaluse, näiteks piiritledes
ohutsooni märkelintidega ja korraldades
valve kuni kaitsevööndiga ehitise omaniku
esindaja saabumiseni.

Elektripaigaldise kaitsevööndis
puude ja võsa raiumine
Kaitsevööndiga ehitise omanikul on õigus
raiuda
kaitsevööndis
kasvav
ja
kaitsevööndiga ehitist ohustav puu, põõsas ja
oks sellest kinnisasja omanikku eelnevalt
teavitades. Kinnisasja omanik ei tohi
takistada kaitsevööndis puu, põõsa ja oksa
raiumist. Kaitsevööndiga ehitise riket või
selleks ohtu põhjustav puu, põõsas ja oks
tuleb eemaldada. Riket või ohtu põhjustava
puu, põõsa ja oksa raiumisest ei pea
kinnisasja omanikku eelnevalt teavitama.
Sellisest tööst teavitatakse kinnisasja
omanikku esimesel võimalusel.
Kaitsevööndis puu, põõsa ja oksa raiumisel
peab kaitsevööndiga ehitise omanik raiutud
põõsad ja oksad koguma vallidesse või
käitlema muul, kinnisasja omanikuga
kooskõlastatud viisil. Puude raiumisel peab
kaitsevööndiga
ehitise
omanik
kooskõlastatult
kinnisasja
omanikuga
langetatud puud laasima, järkama ja ladustama kinnisasja omaniku poolt näidatud
kohta, kuid mitte kaugemale kui kinnisasja
piirile. Raiutud materjali edasise käitlemise
korraldab kinnisasja omanik.
Tiheasustusega aladel või kaitstaval
loodusobjektil tuleb puude ja okste raiumisel

arvestada lisaks ka looduskaitseseadusest ja
kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast
tulenevaid nõudeid.
Kaitsevööndiga
ehitise
omanikul
on
kaitsevööndi korrashoiuks õigus teha
kaitsevööndiga
hõlmatud
metsamaa
raadamist metsaseaduses sätestatud korras.

Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus
Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool
liini telge:
1) kuni 1 kV nimipingega (kaasa arvatud)
liinide korral 2 meetrit;
2) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
3) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinide korral
10 meetrit;
4) 35 kV (kaasa arvatud) kuni 110 kV
nimipingega liinide korral 25 meetrit;
5) 220 kV kuni 330 kV nimipingega liinide
korral 40 meetrit.
Õhuliini mastitõmmitsa või -toe, mis ulatub
väljapoole õhuliini kaitsevööndit, puhul on
masti-tõmmitsa või -toe kaitsevöönd 1
meeter selle projektsioonist maapinnal.
Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki
kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri
kaugusel
paiknevad
mõttelised
vertikaaltasandid.
Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub
kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast,
seinast või nende puudumisel seadmest.
Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini
kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum,
mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest
kaablitest meres ja järvedes 100 meetri
kaugusel ning jõgedes 50 meetri kaugusel
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
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