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SELETUSKIRI
1

ÜLDOSA

1.1 Projekti muudatuse sisu
Seletuskirja muudatused on tehtud rohelise värviga.
Käesolev projekt on Infragate Eesti AS poolt koostatud töö nr VA28/87-17 projekti
muudatus. Muudetud on jalgratta- ja jalgtee trassi piketaaži vahemikus 0+00 –
1+62,32. Muudatuse põhjuseks on Väike-Koidu kinnistuomaniku soov väiksema pindalaga
maaeralduseks. Teiseks muudatuseks on pk 0+17 ärajäetud kõnnitee haru, mille ehitamist
Tellija kaalub siis kui ärajäetavast harust hakatakse jalgratta- ja jalgteed edasi rajama.
Jalgratta- ja jalgtee on viidud teele nr 23173 ligemale (minimaalne vahe 6,0m).
Projektis VA28/87-17 oli jalgratta- ja jalgtee kogupikkuseks 465,33m, projektis EV2/302-18
on kogupikkuseks 465,51m.

1.2 Objekti nimetus ja asukoht
Käesolev

Hellenurme

küla valgustatud jalgratta- ja jalgtee ning tänavavalgustuse

põhiprojekt (EV2/302-18) on koostatud Elva Vallavalitsuse tellimusel. Projekteeritud objekt
asub Tartu maakonnas, Elva vallas, Hellenurme külas riigi kõrvalmaantee nr 23173
Hellenurme-Päidla tee (km 0,0-0,47) ääres, valdavalt paremal pool. Projekti köites Osa 2 on
koostatud valgustuse ja elektriprojekt, mis hõlmab eelpool nimetatud jalgratta- ja jalgtee
ala ning lisaks sellele 380m ulatuses tänavavalgustuse- ja elektriprojekti, mis kulgeb tee nr
5820010 Hellenurme-Oriku tee (km) vasakul poolel.

1.3 Projekteerimise lähtematerjalid
Lähteülesande kirjeldus
Antud projekti eesmärgiks on välja ehitada jalgratta- ja jalgtee pikendus ühendamaks
Hellenurme keskust Hellenurme Noortekeskusega ning teega nr 5820010 Hellenurme-Oriku
teega, mis viib keskusest korruselamute piirkonnani. Samuti on tee vajalik hooldekodu
elanikele (~50 klienti).
Ehitatakse uus jalgratta- ja jalgtee ja rekonstrueeritakse vajadusel olemasolevaid
mahasõite.
Ehitustööde

teostamisel

tuleb

arvestada

kooskõlastuste

koondnimekirjas

märgitud

tingimustega.
Projekteerimisel on järgitud järgmisi dokumente:
•

Palupera Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused 10. märts
2017.a. nr 43
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•
•
•
•

Palupera valla üldplaneering, kehtestatud Palupera Vallavolikogu määrusega nr. 10,
11.mail 1999 aastal.
Maanteeameti poolt väljastatud Riigitee nr 23173 km 0,0 – 0,46 kaitsevööndis
jalgratta- ja jalgtee ja valgustuse projekti koostamise nõuded 06.03.2017.a.
Telia Eesti AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused ne 27978099
Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regioon, tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele nr
248736.

Uuringute kirjeldus
Ehitusgeodeetiline alusplaan on mõõdistatud Raxoest OÜ poolt 05.2017 töö nr GE-24-17.
Kasutatud projekteerimisnormide ja standardite loetelu
EVS 843:2016 Linnatänavad;
Riigikogu poolt väljaantud 01.07.2015a „Ehitusseadustik“;
MTM 2015a nr. 106 Tee projekteerimise normid;
MTM 2015a nr. 90 Liikluskorralduse nõuded teetöödel;
Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003;
EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine;
EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;
EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid;
EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained;
EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;
MA Killustikust katendikihtide ehitamise juhend 22.11.2016 nr 0215

1.4 Viited seotud projektidele
Käesolevas projektiköites Osa 1 on esitatud teede lahendused. Tänavavalgustuse osa on
lahendatud

eraldi

projekti

osana,

eraldi

köitena.

Tänavavalgustus

ja

elekter

on

projekteeritud kogu jalgratta- ja jalgtee lõigu ulatuses.

1.5 Tellija ja projekteerija kontaktandmed
Tellija:

Teedeosa projekteerija:

Elva Vallavalitsus

Infragate Eesti AS

Tartu maakond 61507

Harju maakond, 12618

Elva vald, Hellenurme

Tallinn, Mäealuse 2/3

Kontaktisik: Toomas Järveoja, Elva vallavanem

Kontaktisik:

Tel. 730 9880

Tel. 51 088 28

Tea Tõnts

NB! Alates 24.10.2017 on seoses haldusreformiga Palupera vald koos Elva linna, Konguta
valla, Puhja valla, Rannu ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse nimega Elva vald.
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2

OLEMASOLEV OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Käsitletava ala kirjeldus
Projektala asub Tartu maakonnas, Elva vallas, Hellenurme külas, riigi kõrvalmaanteega nr.
23173 (Hellenurme-Päidla tee) km 0,0 – 0,47 paralleelselt.
Olemasolev planeeritav maa-ala olukord:
Maa-ala, kuhu jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud, on kaetud rohumaaga kasvab vähesel
määral võsa ja põõsaid ning piki teeäärt paiknevad mõned puud. Ala on vähesel määral
reljeefne, kaldega loode suunas, maapinna kõrgused on vahemikus 82,40 …

72,00.

Madalaim piirkond on Elva jõe lähiümbruses.
Objekti alguses asub Hellenurme keskus koos kaupluse ja bussipeatustega. Objekt algab
riigi teelt nr 22159 Elva-Palupera-Kähri tee.
Ainuke nähtavust halvendav koht asub riigimaanteel nr 22159 Elva-Palupera-Kähri, millel
Hellenurme keskuse piirkonnas on kurv. Kiirusepiirang antud kohas on 50 km/h. Nähtavus
olemasolevalt ülekäigurajalt nähtav allpool olevalt fotolt.

Foto: Hellenurme bussipeatus, objekti algus.
Projektalal asub kolm mahasõitu:
•

Riigi teelt nr 23173 km 0,31 Veski kinnistu mahasõit, asfaltkattega, mahasõit on
kividega blokeeritud ja väga harva kasutatav
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•

Foto: Veski kinnistu mahasõit
riigi teelt nr 23173 km 0,31 on kohaliku tee nr 5820010 Hellenurme-Oriku tee
mahasõit, asfaltkattega. Selle mahasõidu kohalt algab riigiteel nr 23173 kruuskate.

Foto: kohaliku tee nr 5820010 mahasõit
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•

riigi teelt nr 23173 km 0,47 Ääremaa kinnistu mahasõit, mis peamiselt teenindab
Hellenurme noortekeskust.

Fotod (2 tk): Hellenurme noortekeskuse mahasõit
•

Populuse kinnistu mahasõit, valla teelt nr 5820010.
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Valdav osa jalgratta- ja jalgtee asukohast on käesoleval hetkel teeäärne haljasala.
Maaameti maanteede rakenduse (xgis.maaamet.ee) järgi peaks olema riigiteel nr 22159
kiirusepiirang objekti alal „50“ ning riigiteel nr 23173 on asfaltkattega alal „50“, kuid alates
km 0,32 „70“. Reaalsuses on kogu projektalal kiirusepiirang „50“. Projektala läheduses,
noortekeskuse juures, on olemasolev

asula alguse märk (nr 571), millega kaasneb

automaatselt kiirusepiirang 50 km/h. Kiirusepiirang „50“ on antud piirkonnas on ka peale
jalgratta-

ja

jalgtee

rajamist

põhjendatud

(kruuskate,

tolm,

kruuskatte

üleminek

asfaltkattele, Hellenurme-Oriku teega ristumiskoht, jalakäijate ja ratturite teeületus koht) ja
peaks jääma ka edaspidi alles. Sellekohased olemasolevad liiklusmärgid on kajastatud ka
projektis. Projekteerimisel on aluseks võetud kiirusepiirang 50 km/h, eelkõige eraldusriba
laiust silmas pidades. Vastavalt „Tee projekteerimise normid” määrusele nr 106 Lisa 1 (5.
augusti 2015. a ) peab eraldusriba laius projektkiiruse 60 km/h puhul olema minimaalselt
5m projekteerimistaseme „rahuldav“ puhul ja 3m taseme „erandlik“ puhul.
Erandlikku laiust (4,6m) on projektis kasutatud vaid piketaažil 4+40-4+65 (objekti lõpp) 25
meetri pikkusel lõigul, tagamaks hoovist väljuvale sõiduki korral paremat nähtavust ja
reageerimisaega liiklejatele.
Tehnovõrkudest esineb; sidekaabel, sidekanalisatsioon, veetoru, olmekanalisatsiooni,
drenaaž, elektri maa- ja õhukaabel (madal- ja kõrgepinge õhuliin) ning tänavavalgustus.
NB! objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid tehnovõrke.
Pk 1+77 asub riigitee all suuremõõtmeline torusild kõrgusega ~3,5m. Metallist torusild on
uus ja väga heas korras.

2.2 Andmed maaomandi kohta
Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud eraisikutele kuuluvatele maadele. Kokku läbib
projekteeritud jalgratta- ja jalgtee kuute erakinnistut:
•
•
•
•
•

Väike-Koidu (kat.nr. 58201:001:0891)
Veski (kat. nr. 58201:001:0226)
Jõe VKT 1 (kat. nr. 58201:001:0224)
Veski põld (kat. nr. 58201:001:1223)
Ääremaa (kat. nr. 58201:001:1530)

Väike osa projekteeritud alast asub ka riigitee alusel maal
• 22159 Elva-Palupera-Kähri tee (kat. nr. 58201:001:0971)
• 23173 Hellenurme-Päidla tee (kat. nr. 58201:001:0972)
• 23173 Hellenurme-Päidla tee L2 (kat. nr. 58201:001:0227)
ning Palupera vallale kuuluval maal, tee nr 5820010, Hellenurme-Oriku tee alal.
Erakinnistute omanikega on Tellija saanud eelkokkuleppele osta ära osa nende kinnistust,
krundijaotusplaanidel näidatud ulatuses. Projektile on lisatud maaomanike kooskõlastused.
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2.3 Geoloogia
Geoloogilisi uuringud teostati Reaalprojekt OÜ poolt, töö nr GL17051. Kokku tehti 6
puurauku jalgratta- ja jalgtee asukohta. Puuraukude asukohad on kantud Asendiplaani
joonisele.
Järgnevalt on iseloomustatud uuritud ala geoloogilises lõikes väljaeraldatud pinnaseid kihi
kaupa
ülevalt alla:
Asfalt – kihti esineb objekti alguses PA1s ja lõpus PA4s paksusega 9…30 cm. Kate
murenes
puurimisel hõlpsasti.
Kruusliiv – materjali esineb täitematerjalina asfaldi alusena (PA1, 4), oleva teekattena
(PA5) või
maapinnal (PA3). Kihti esineb 0,1…0,55 m paksuselt ning on värvuselt pruun.
Muld – pinnast esineb kõikides uuringupunktides. Maapinna ülemise kihina on mulda PA2
ja 2a
ümbruses ning kuni 0,7 m paksuselt. PA2a juures sisaldab kiht ka paiguti kruusa ja
turvast.
Teistes puuraukudes lamab orgaanikaga kiht täitematerjalide all, suudmest 0,35..0,55 m
sügavusel
ning on sageli segunenud liivaga.
Looduslik liivane aluspinnas – uuritud alal levivad erineva terastikulise koostisega
liivpinnased.
Esindatud on tolm- kuni kruusliiv, mis on värvuselt beežid kuni pruunid. Liivpinnas algab
puuraukude suudmetest 0,45…1,4 m sügavuselt ning kihte läbiti kogupaksusega 0,15…1,45
m.

2.4 Hüdrogeoloogia
Vett esines välitöö käigus (04.07.2017) kokku 3 puuraugus. Vett kandvateks kihtideks on
muld ja erinevad liiva kihid. Välitööl mõõdetud veepiir uuringupunkti suudmest 0,4…2,0
meetri sügavusel.
Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul
kuulub planeeritava jalgratta- ja jalgtee piirkond 3. niiskuspaikkonda.

2.5 Muinsuskaitse alused objektid
Ehitustööde piirkonda jääb ühine kaitsevöönd arhitektuurimälestisteks tunnistatud
Hellenurme mõisa hoonetele, pargile ja kalmistule.
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Väljavõte Riigi Teatajast:
Vastavalt «Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 4 ning § 25 lõike 1 alusel kehtestatud
käskkirjale Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine (Vastu võetud 19.12.2006 nr
388)
66) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL
1997, 65, 358) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122,
1665)

arhitektuurimälestiseks

tunnistatud

Hellenurme

mõisa

hoonetele,

pargile

ja

kalmistule:

Jrk Nimetus
nr

Reg nr

Omavalitsusüksus Asukoht

1

Hellenurme mõisa kalmistu

4475

Palupera vald

Hellenurme vald

2

Hellenurme mõisa peahoone

23147

Palupera vald

Hellenurme vald

3

Hellenurme mõisa park ja allee

23148

Palupera vald

Hellenurme vald

4

Hellenurme mõisa piirdemüürid

23149

Palupera vald

Hellenurme vald

5

Hellenurme mõisa käsiait

23150

Palupera vald

Hellenurme vald

6

Hellenurme mõisa piimaköök

23151

Palupera vald

Hellenurme vald

7

Hellenurme mõisa tall

23152

Palupera vald

Hellenurme vald

8

Hellenurme mõisa tõllakuur

23153

Palupera vald

Hellenurme vald

9

Hellenurme mõisa moonakatemaja

23154

Palupera vald

Hellenurme vald

10

Hellenurme mõisa vesiveski

23155

Palupera vald

Hellenurme vald

11

Hellenurme mõisa saeveski

23156

Palupera vald

Hellenurme vald

12

Hellenurme mõisa kuur-kelder

23157

Palupera vald

Hellenurme vald

13

Hellenurme mõisa magasiait

23158

Palupera vald

Hellenurme vald

14

Hellenurme mõisa kabel

23159

Palupera vald

Hellenurme vald

Tööde teostamine muinsuskaitsealusel ala juhinduda järgmistest nõuetest:
Määrus nr 16

§ 3 lg 2. (Kultuuriminister, vastu võetud 23.08.2011):
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§ 3. Tööde loa alusel tehtavad tööd
(2) Kinnismälestise kaitsevööndis on tööde loata keelatud ehitamine, teede, kraavide ja
trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd, maaparandustööd ning kinnismälestise
vaadeldavuse sulgemine.
Muinsuskaitseseadus

§ 443:

§ 443. Riikliku järelevalve erisused
(1) Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse
inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või
kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha
muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või
linnavalitsusele.

Muinsuskaitseametist saadud info kohaselt on Hellenurme mõisa kuur-keldri lähistelt on 1964.
aasta kaevetöödel leitud luid ja spiraalsõrmuseid (Leiud ERMis, TaM A 169), mis viitab sellele,
et läheduses on kalmistu.
7.2 Kalmistute paiknemisloogikale tuginedes võib olla kalmistu alaks kogu mõisa kuur-keldrist
edelasse Hellenurme-Päidla teeni kulgev väike küngas.
7.3 Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa
(MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle
kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks), millel peab olema märgitud
kaevetööde teostamiskuupäev, et Muinsuskaitseameti esindajal oleks võimalik kaevetöid jälgida.
7.4 Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust ning võimalust, et kaevetöödel satutakse
peale muinasaegsele kalmistule, tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 3033, 44’3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.
7.5 Kui selgub, et tee ja valgustuse ehitamisel satuvad kaevetööd kalmistu alale (pinnas sisaldab
inimluid ja matmisinventari), on kohustuslik kas planeerida trassid ümber või tellida
arheoloogilised uuringud (meetod: kaevamised).
7.6 Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid
võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).

2.6 Keskkonnakaitse alused objektid

Objekti läbiv Elva jõgi asub Natura 2000 hoiualal (loodusala).
Väljavõte

Maa-ametist,

Elva

jõe

hoiuala

ulatus.

Keskkonnaameti

registri

kood

KLO2000142.
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PROJEKTLAHENDUS

3.1 Üldandmed

Jalgratta- ja jalgtee algab Hellenurme bussipeatuse eest, ületab Elva jõe kohale ehitatud
silla. Viimane kolmandik projekteeritud teest paikneb teisel pool riigiteed nr. 23173
(Hellenurme-Päidla tee).
Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee asub Tartu maakonnas, Elva vallas, Hellenurme külas,
riigi kõrvalmaanteega nr. 23173 (Hellenurme-Päidla tee) km 0,0 – 0,47 paralleelselt.

3.2 Plaanilahendus
Projekteeritud on jalgratta- ja jalgtee, kahe asfaltkattega mahasõidu ehitus. Valgustuse- ja
elektriprojekt on esitatud eraldi osana.

3.2.1 Jalgratta- ja jalgtee
Projektiga rajatakse 465,51m uut jalgratta- ja jalgteed.
Jalgratta- ja jalgtee

on ette nähtud ehitada 2,5m laiuse asfaltbetoonkattega, ühepoolse

põikkaldega 2% ja 0,08-5,5% pikikaldega. 0,06%ne kalle on lühikesel lõigul, mis on riigitee
nö. laiendus ning järgib maantee pikikallet. Enamasti on pikikalle vahemikus 0,2-3,7%.
Jalgratta- ja jalgtee ääred tuleb valdavas osas 1,5-2,0m laiuse ribana haljastada.
Pk 1+77 asub riigitee all paiknev hiljuti paigaldatud metallist torusild. Jalgratta- ja jalgtee
torusilla kohal on projekteeritud katte laiusega 2,0m. Riigiteel on selles lõigus paigaldatud
põrkepiire, mille külge jalgratta- ja jalgteega kokkupuutuval lõigul (50m pikkuses) on ette
nähtud paigaldada olemasolevale põrkepiirde tüübile sobiv

jalakäija kaitseelement.

Põrkepiirde alune, riigitee ja jalgratta- ja jalgtee asfaltkatte vaheline riba on ette nähtud
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katta jalgratta- ja jalgtee asfaltkattega. Selle tarbeks eemaldatakse ajutiselt põrkepiire,
mida tagasipaigaldamisel pikendatakse 14m pikkuse täiskõrgusega osa võrra.
Jalgratta ja jalgteest jõe poole jäävale nõlva otsa paigaldatakse torupiire. Torupiirde
paigaldamisel ei tohi torusilla konstruktsioonis olevat bentoniitmatti kahjustada.

Väljavõte Stricto Project OÜ projektist nr S1605-2. Punase katendliku joonega on näitud
bentoniitmatt.

Pk 2+89 on projekteeritud jalgratta- ja jalgtee viidud üle riigitee nr 23173 ülekäigukohana.
Pk 3+10 paigaldatakse pink ja prügikast. Pingi taha istutatakse kaherealine kuusehekk.
Projekteeritud pingi ja prügikasti tüüp on järgnev:
Pilt 1 Projekteeritud pink (Pink „Contour Type 325“„või sellega samaväärne“)

Pilt 2 Projekteeritud prügikast (Prügikast „Contour Type 276H“ „või sellega samaväärne“)
Prügikast kinnitada betoneeritava jalaga.
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Projekteeritud alal on nähtavus väga hea. Seda soodustab sirge jalgratta- ja jalgrattaee
trass, mis on paralleelne riigi teega. Riigitee ja projekteeritud jalgratta- ja jalgtee vaheliselt
alalt eemaldatakse võsa. Ainuke nähtavust piirav koht asub objekti alguses, kus Hellenurme
küla keskuse pool paiknev kurv halvendab nähtavust. Kiirusepiirang seal on 50 km/h.
Riigi teest üleminekud on projekteeritud ülekäigukohtadena.
Sademevesi juhitakse kattelt ära põikkalde abil tee kõrval paiknevale haljasalale või
projekteeritud kraavi.

3.2.2 Mahasõidud

Projektalal asub kolm mahasõitu:
•

Riigi teelt nr 23173 km 0,31 Veski kinnistu mahasõit, asfaltkattega, mahasõit on
kividega blokeeritud ja väga harva kasutatav. Maaomanikuga kooskõlastatult
projekteeritakse nimetatud mahasõit I tüübi mahasõiduks, asfaltkatte laiusega
3,5m.

•

riigi teelt nr 23173 km 0,31 on kohaliku tee nr 5820010 Hellenurme-Oriku tee
mahasõit, asfaltkattega. Selle mahasõidu kohalt algab riigiteel nr 23173 kruuskate.
Mahasõitu jalgratta- ja jalgtee projektiga ei muudeta.

•

riigi teelt nr 23173 km 0,47 Ääremaa kinnistu mahasõit, mis peamiselt teenindab
Hellenurme noortekeskust. Mahasõitu ei muudeta, projekteeritud jalgratta- ja
jalgtee lõpeb vahetult enne nimetatud mahasõitu. Mahasõit on (väga) heas korras.

•

Populuse kinnistu mahasõit, valla teelt nr 5820010. Kinnistu mahasõit
rekonstrueeritakse I tüübi mahasõiduks, asfaltkatte laiusega 3,5m.
Rekonstrueerimine on seoses tänavavalgustuse kaabli paigaldamisega.

Vanadel mahasõitudel eemaldada asfaltkatted ning kaevata vajaliku sügavuseni, et mahuks
paigaldada

uued

konstruktsiooni

kihid.

Mahasõidud

on

ette

on

nähtud

rajada

asfaltbetoonkattega ja ääristada purustatud kruusast peenardega. Ülejäänud mahasõidu
laienduse pinnad tuleb katta kasvumulla kihiga ja külvata muruseeme. Kasvumulla
kihipaksus

peab

olema

15cm

või

paksem.

Jälgida

mahasõitude

korrastamisel

vertikaalplaneeringut.
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3.2.3 Üldine
Uue ja vana asfaldi ääre kokkuviimine peab olema sujuv ja korrektne, selleks vana asfaldi
äär eelnevalt lõigata sirgeks ja peale kokkuviimist tuleb vuuk vuugiliimiga katta.
Äärekivide langetamine peab toimuma 2 täis äärekivi ulatuses. Äärekivide paigaldamisel
raadiusele tuleb nende liitekohta samuti ketaslõikuriga lõigata nii, et kivide omavaheline
liitumine toimuks maksimaalselt. Projektis näidatud kogu haljasala pind planeerida nii, et
oleks võimalik murukatte tagasilõikamist teostada murutraktoriga (vältida järske kaldeid),
samuti jälgida nõlvade planeerimisel vertikaalplaneeringut ja ristprofiilides näidatud kaldeid.

3.3 Katend
Teekatte konstruktsiooni koostamisel on arvestatud juhendiga: „Elastsete teekatendite
projekteerimise juhendi“ (MA 2017-003).
Tüüp I: jalgratta- ja jalgtee asfaltkate:
- AC 8 surf

h= 5cm

- Killustikalus fr.16/32, kiilutud 8/16

h= 20cm

- Dreenkiht

h≥ 20cm

- Täitepinnas

h=

min20cm

- Olemasolev pinnas
Tüüp II: jalgratta- ja jalgtee parkettkivikate (sh. munakivist saared):
- Munakivi

h= 10-15cm

- Montaažisegu

h= 5cm*

- Killustikalus fr.16/32, kiilutud 8/16

h= 20cm

- Dreenkiht

h≥ 20cm

- Täitepinnas

h=

min15cm

- Olemasolev pinnas

*montaažisegu kiht vajub tihendamisel 2-3cm killustikaluse sisse, seega lisandub
konstruktsioonile tegelikku paksust ca 1cm. Montaažiseguks on tsemendiga segatud liiv 1:5.

Tüüp III: mahasõidu kate:
- AC 12 surf

h= 7cm

- Killustikalus fr.32/64, kiilutud 16/32

h= 20cm

- Dreenkiht

h≥ 20cm

- Täitepinnas

h=

min20cm

- Olemasolev pinnas
AC8 surf segus tuleb kasutada vähemalt 45% graniitkillustikku. Killustikalused tuleb ehitada
kiilumismeetodil.
Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded on antud järgmises tabelis:
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Kihi paksus (cm)

Juhend

AC 8 surf 70/100

5

Asfaldist katendi kihtide ehitamise juhis*

AC 12 surf 70/100

7

Asfaldist katendi kihtide ehitamise juhis*

Kiilutud

20

killustikalus

Killustikust

(jalgratta-

ehitamise

katendikihtide

ehitamise

juhend**

settekivimist fr. 16/32 +
8/16

katendikihtide

ja

jalgtee)
Kiilutud

20

killustikalus

Killustikust
juhend**

settekivimist fr. 16/32 +
32/64 (mahasõidud)

*MA (Maanteeameti) poolt kinnitatud, ehitushanke ajal kehtiv versioon. “Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhis“ kinnitatud 23.12.2015

nr 0314 või uuem. Asfaltsegude

täitematerjalide valikul tuleb juhendist aluseks võtta liiklussagedusele <900 autot/ööpäevas
esitatavad nõuded.
**MA poolt kinnitatud hanke ajal kehtiv versioon. „Killustikust katendikihtide ehitamise
juhend“, kinnitatud 22.11.16 nr 0215 või uuem. Killustikaluse puhul tuleb juhendist aluseks
võtta liiklussagedusele <500 autot/ööpäevas esitatavad nõuded.

Teetöödel

kasutatavate

pinnaste

filtratsioonimoodulid

tuleb

määrata

maksimaalse

standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures standardi EVS
901-20:2013

järgi.

filtratsioonimooduliga

EVS-EN
ühes

ja

13286-2
samas

järgsed

katseandmed

laboriprotokollis.

Aluses

tuleb

esitada

kasutatava

keskliiva

filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas.
Killustikust ja kruusast aluse ning kruusast peenrakindlustuse segude sõelkõverad vastavalt
"Maanteede projekteerimisnormidele".
Tugipeenras kasutatavas purustatud kruusas ei tohi peenosist (osakesi alla 0,0063) olla
rohkem, kui 7%. Tihendatud peenral ega segu koosseisus ei tohi olla 32 mm avaga sõela
mitteläbivaid osakesi. Purunemiskindluse maksimaalväärtuse kategooria peab olema
vähemalt LA40.
Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3.
Väike-Koidu ja Veski kinnistutel asetsev projekteeritud jalgratta- ja jalgtee lõik on liigniiskel
ajal, vajadusel tuleb ehitajal kasutada sobivat eraldavat geotekstiili, et tihendamine nõutud
tihedusastmeni oleks võimalik.
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on arvestatud
kihtide (katted, alused) pealt laiused, tihendatult.
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3.4 Konstruktsioonide lammutamine
Pk 4+40 asub vana betoonist veemahuti, mahutuvusega ca 150 m3, mis tuleb ehitustööde
käigus likvideerida. Mitte kasutusolev mahuti asub Hellenurme noortekeskuse vahetus
läheduses, on amortiseerunud ning inimestele ohtlik. Tuletõrje veevõtukohana kasutab
Hellenurme noortekeskus Elva jõe ääres olevat kaasaegset ja soojustatud kaevukaanega
tuletõrje veevõtukohta.

3.5 Mullatööd
Teede ehitusel tuleb teostada pinnase koorimise töid, mille käigus on vaja välja kaevata
taimejuured, kännud, huumust sisaldavad mullasegused pinnased, pealmised pehmed
ebasobivad pinnasekihid.
Vajalikud pinnase ladustamise kohad tuleb eelnevalt kokku leppida kohaliku omavalitsusega.

3.6 Veeviimarid
Olemasolevad kraavid, truubid ja sademeveetorud:
Olemasoleva

riigitee

ja

tema

mahasõitude

katetelt

valgub

sademevesi

ära

vertikaalplaneeringu läbi tee kõrvale haljasalale. Enne Elva jõge on riigitee ääres ka lühike
kraav. Maapind on madal ja märg. Sademeeveetorusid objektil pole.
Projekteeritud kraavid ja truubid:
Projekteeritavatel teedel juhitakse sademevesi kalletega teekattelt kõrval asuvale haljasalale
või kraavi.
Projekteeritud on kaks kraavi järgmistesse lõikudesse:
pk 0+50 – 1+49 paremal pool jalgratta- ja jalgteed, kraavi lõpus on projekteeritud truup,
mille eesvool on olemasolevasse kraavi, mis omakorda suubub Elva jõkke. Antud piirkond
on liigniiske.
pk 3+45 – 4+15 vasakul pool jalgratta- ja jalgteed. Kraavis olev vesi on juhitud
projekteeritud truupi, mis suubub dreenitud haljasalale. Kraavi eesmärgiks on tagada, et
pinnavesi ei jääks seisma riigitee ja projekteeritud jalgratta- ja jalgtee vahele.
Kraavid on projekteeritud nõlvusega 1:1.5, põhja horisontaalosaga 40cm. Truubipäiste
juures võib esineda nõlvust 1:1, kõikide projekteeritud truupide päiste ümbrused tuleb
kindlustada munakivisillutisega betoonil. Kraavi kaevamise ulatus ja vajalikud kõrgusarvud
on näidatud plaanil. Kraavi nõlvad katta kasvumulla kihiga, mille kihipakus peab olema
minimaalselt 5cm ning seejärel teostada muruseemne külv.
Projekteeritud on 3 truupi, läbimõõduga 2 tk D400, 1 tk De315, kogupikkusega 20,9m.
Truubid paigaldada vastavalt projektis näidatud joonistele.
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Ehitustööd teostada vastavalt RIL77- 2013 juhistele ja valmistajatehase nõuetele ja EVS-EN
1610:2007 Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine.
Mullatööde

tegemisel

tuleb

juhinduda

RYL-2000

p.12,

„Kaevetööd“

nõuetest

ja

üldkehtivatest põhimõtetes ning arusaamast kvaliteetsest tööst.
Kaablite, torude kaitsetsoonis teostada kaevetöid käsitsi.
Kõiki projektis esitatud materjale võib asendada samaväärse või kvaliteedilt parema tootega.

3.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid
Projektis tuleb teemärgistus ja liiklusmärgid teostada vastavalt plaanidele.
Projektis on ette on nähtud kasutada 0 ja I grupi suurusega liiklusmärke. Suurema grupi
liiklusmärgis on heas korras ja tõstetakse vajadusel teise kohta.
Liiklusmärkide postid peavad olema kuumtsingitud. Ehitaja peab arvestama posti pikkuse
valikul postile paigaldatavate liiklusmärkide arvuga. Kõik postid, mis jäävad teekattesse või
vahetult teekatte äärde (kuni 0,2m) tuleb post tähistada „märgiposti tähistava nr 687“
kleepskilega.
Markeerimistööd teostada kuum valuplastikuga.

Teemärgised ja teised liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada vastavalt standarditele
EVS 614:2008 “Teemärgised ja nende kasutamine”;
EVS 613:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” ning muudatus EVS 613:2001/A1:2008

3.7.1 Liiklusmärgid

Jalakäijate ja jalgratturite ülekäigukohad markeerida kuum valuplastik värviga, teemärgis
nr 923a ja 948.
Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmärgid ja nende
kasutamine” ja normdokumendile “Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”.
Liiklusmärgid

paigaldatakse

vastavalt

projektis

koostatatud

liikluskorralduse

plaanijoonistele. Sõiduteel liiklejatele projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute
liiklusmärkide suurusgrupp on I, riigiteel suurusgrupp II, jalgratta- ja jalgteele projekteeritud
liiklusmärkide suurusgrupp on 0. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi valgust
peegeldavat kilet. Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest
alumiiniumplekist.
Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
3.7.2 Teemärgised
Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614:2008 “Teemärgised ja nende
kasutamine”. Tuleb jälgida ka „Riigiteede teekattemärgistuse valiku, paigaldamise,
kontrollimise ja eemaldamise juhend“ (MA peadirektori 13.05.2016.a. käskkiri 0103).
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Märgistamisel

tuleb

lisada

plastikule

klaaskuule,

vastavalt

Maanteeameti

poolt

kehtestatud märgistusnõuetele. Teekattemärgised tehakse kuum valuplastikuga. Kuum
valuplastiku

tehtud

märgiste

pinnal

peab

kasutama

klaaskuule

20%

materjali

sisaldusest.
3.7.3 Piirded
Pk 1+77 asub riigitee all paiknev hiljuti paigaldatud metallist torusild. Jalgratta- ja jalgtee
torusilla kohal on projekteeritud katte laiusega 2,0m. Riigiteel on selles lõigus paigaldatud
põrkepiire kogupikkusega 58m: 8m (terminal) + 52m põhielement + 8m (terminal).
Põrkepiirde külge jalgratta- ja jalgteega kokkupuutuval lõigul (50m pikkuses) on ette nähtud
paigaldada olemasolevale põrkepiirde tüübile sobiv jalakäija kaitseelement. Põrkepiirde
alune, riigitee ja jalgratta- ja jalgtee asfaltkatte vaheline riba on ette nähtud katta jalgrattaja

jalgtee

asfaltkattega.

Selle

tarbeks

eemaldatakse

ajutiselt

põrkepiire,

mida

tagasipaigaldamisel pikendatakse 14m pikkuse täiskõrgusega osa võrra.
Truupsilla projekteerinud Stricto Project OÜ projekti nr S1605-2 seletuskirja kohaselt on sillal
kasutatud põrkepiirdeid ohjeldamise tasemega N2 ja töölaius W5. Põrkepiirde postide samm
on 4 meetrit. Postide paigaldamist alustada truubi teljelt nii, et lähimad postid jääksid piki
teed mõõtes truubi teljest 2 meetri kaugusele. Põrkepiirded on lõpetatud mahaviigu
terminalidega. Terminalide pikkused on 8 meetrit.

Põrkepiirde paigaldajal tuleb selgitada välja täpne põrkepiirde mark ja pikendada piiret
samaväärse sobiva piirdega järgides Maanteeameti poolt 22.04.2016 käskkirjaga nr 0093
kinnitatud juhendit „Piirded riigiteedel. Juhis passiivse ohtutuse tagamiseks teedel
sõidukipiirdesüsteemide abil“.

3.8 Tehnovõrgud
Projekti realiseerimisel tuleb jälgida, et ei vigastataks mehaaniliselt või muul moel rikutaks
olemasolevaid tehnovõrke.
Tehnovõrkudest esineb; sidekaabel, sidekanalisatsioon, veetoru, olmekanalisatsiooni,
drenaaž, elektri maa- ja õhukaabel (madal- ja kõrgepinge õhuliin) ning tänavavalgustus.
NB! objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid tehnovõrke.
Ette on nähtud olemasolevate sidekaablite kaitsmine lõhestuva PVC kaitsetorudega, samuti
on ette nähtud paigaldada reservtorud, asukohad on märgitud plaanil.

Sidekaabli tööd:
Pikett PK 0+01 – 0+07: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=10,8 m
Pikett PK 0+04: Paigaldada reservtoru D=100 mm, L=4,7 m, markerpallid otstesse.
Pikett PK 0+08- 0+11: Kaablid, 3 tk., kaevata lahti ja kaitsta poolitatavate torudega D=110 mm
L=5,3+5+4,9 m, paigaldada reservtoru D=100 mm, L=4,7 m, markerpallid otstesse.
Pikett PK 0+14-0+17: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=6,2 m., paigaldada
reservtoru D=100 mm, L=5,3 m, markerpallid otstesse
Pikett PK 0+25-0+0+49: Paigaldada reservtoru D=50 mm, L=25 m.
Pikett PK 0+25–1+65: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=141 m.
Pikett PK 1+09-1+60: Paigaldada reservtoru D=50 mm, L=51 m, markerpallid otstesse.
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Pikett PK 2+10–2+24: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=14,7 m,
paigaldada reservtoru D=100 mm, L=14,8 m truubi alt, markerpallid otstesse.
Pikett PK 2+43–2+79: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=34,4m,
paigaldada reservtoru D=100 mm, L=16,9 m, markerpallid otstesse
Pikett PK 3+08 (valgusti ÜV2 juures)-Oriku teeni: Paigaldada reservtoru D=100 mm, L=17,3
m, markerpallid otstesse.
Pikett PK 3+30: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=110 mm, L=4,6 m,
paigaldada reservtoru D=100 mm, markerpallid otstesse
Pikett PK 3+59: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=102 mm, L=6,7 m,
paigaldada reservtoru D=100 mm, markerpallid otstesse
Pikett PK 4+66: Kaabel kaevata lahti ja kaitsta poolitatava toruga D=102 mm, L=4,7 m,
paigaldada reservtoru D=100 mm, markerpallid otstesse
Tänavavalgustuse osa on lahendatud eraldi kaustana.
Töövõtja

peab

olema

kooskõlastustingimustega

ja

tutvunud
neid

täitma.

eelnevalt
Enne

tööde

kommunikatsioonivaldajate
algust

kommunikatsioonide

kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd
kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all.
Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused:
Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.
Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud.
Olemasolevate ja asendatavate kaevude (sh. vee- ja kanalisatsioonitorustike kaevude)
luugid ning siibrite ja maakraanide kaped tuleb viia projekteeritud maapinnaga samasse
tasapinda. Pk 0+42 ja 1+06, asuvad olemkanalisatsioonikaevud tuleb välja vahetada
plastkaevude vastu ja kaevuümbrused hoolikalt tihendada.
Kõnnitee alla jäävad kanalisatsioonitorud ei tohi ehitustööde käigus saada kahjustada, peale
kõnnitee ehituse lõppu tuleb teostada kõikide kõnnitee alla jäävate kanalisatsioonitorude TVuuring (nii kõnnitee pikisuunalistele kui ka ristuvate torudele)
Olemasolevatele torustikele peab peale tänava/haljasala rekonstrueerimist olema tagatud
teepinna/haljasala suhtes nõutavad minimaalsed rajamissügavused (veetorul 1,8 m ja
kanalisatsioonitorul 1,2 m toru peale). Vajadusel tuleb torustikud soojustada.
Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud!
Projektiga on ette nähtud ehitada välja 7,5m De160 PVC olmekanalisatsioonitoru.
Kanalisatsioonitoru ehitamisel tuleb lähtuda RIL 77-2013: paigaldusjuhendid plasttorudele
vette ja pinnasesse. Toru ja selle tarvikud peavad olema ehitushetkel nõutud standardite ja
normide kohased.

AS Infragate Eesti töö nr EV2/302-18 Seletuskiri

lk 19/31

Kaeviku seinad tuleb toestada, kaeviku sügavus ~2,7m. Toru ühendatakse olemasoleva
kaevuga 45-kraadise poogna De160 PVC abil. Asfaltkatte taastamise ulatus on näidatud
Asendiplaanil ja Koondplaanil.

Skeem: olmekanalisatsioonitoru kaeviku joonis

3.9 Maastikukujundustööd
Projektis on ette nähtud teha haljastustöid.
Kasvumuld rajatakse teede äärde vastavalt plaanil näidatud ulatuses, üldjuhul jääb selle
laiuseks katteäärest (nõlva alumisest joonest) 1,5-2,0m.
Muru rajamisel peab kasutatava kasvumullakihi paksus olema 15cm (va kraavi nõlvadel min
10cm). Planeerida ja tihendada murupind kalletega teedest eemale. Planeerimisel vältida
järske kaldeid.
Projektis näidatud kogu haljasala pind planeerida nii, et oleks võimalik murukatte
tagasilõikamist teostada murutraktoriga (vältida järske kaldeid), samuti jälgida nõlvade
planeerimisel vertikaalplaneeringut ja ristprofiilides näidatud kaldeid.
Pool kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse
reaktsiooniga (PH 6.5-7.0). Võimalik on (kui on mida kasutada) kasutada olemasolevat
kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav
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muruseeme peab olema kvaliteetne ja soovitatavalt eestimaise päritoluga. Seemne
külvamistihedus 12-15 g/m².
Muruseemne segu võimalik koosseis:
- punane aruhein

35%

- harilik aruhein

20%

- aasnurmikas

15%

- karjamaa-raihein

30%

Tööde käigus järgida, et ei vigastataks olemasolevaid puid, aedasid, poste jms.
Peale ehituse lõppu puhastada töötsooni piirkond prahist ja vanadest ehitusdetailidest.

4

TÖÖDE TEOSTAMINE

4.1 Üldosa ja ettevalmistustööd
Teetöödel juhinduda määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (nr 90; 07.2015)
nõuetest.
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
määruses 2009a nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”, “Tee ehitamise
kvaliteedinõuded nr. 101 2016” ja “Omanikujärelevalve tegemise kord nr.80 2015 ” toodud
nõuetest. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja
töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde
teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.
Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele
vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid
ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi
ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas
viibijaid.
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema
kooskõlas

kohaliku

piirkonna

Ehitusmäärustega.

Tööde

teostamisel

tehnovõrkude

kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest.
Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud.
Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks
vajalike kaitsevahenditega.
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma
kõikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust
teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt.
maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval
alal).
Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised,
sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.
Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt
tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see
osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde
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lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka
kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt
piirinaabri huve (nt. mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb
teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nende poolse soovi korral
võimaldada neil need endal teostada.
Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise
määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h.
eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest.
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.
Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest
vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.
Kõik

kooskõlastamata

omaalgatuslikud

projekti

muudatused

või

projektlahenduste

eiramised on keelatud. Eelpooltoodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik
hilisemad

projektlahenduste

eiramistest

tulenevad

parandused,

vajalikud

lisa-

või

taastustööd teostama oma kuludega.
Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav
pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse
vajalike ametkondadega,

kohaliku omavalitsusega ning tööga seotud metsaomanikuga,

maaomanikega.
Töövõtjal on kohustus tööd üle andma tellijale, võrguvaldajatele, kohalikule omavalitsusele
ning vajalikele ametkondadele.

4.2 Tehnoloogia
4.2.1 Üldine kirjeldus
Tee pikaajalisuse tagab eelkõige ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud
ehitusmaterjalid.
Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele,
standartidele ja õigusaktidele.
Tööde kvaliteet tagatakse ka ehituse järelevalvega, vastavalt: „Omanikujärelevalve
tegemise korra nr.80 2015“ kohaselt.
Katendi

kihtkonstruktsioonide rajamisel

tuleb

kõrvaldada

sobimatud

pinnased

ning

kaevandada vajaliku sügavuseni, et mahuks ära konstruktsiooni kihid.
Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb Ehitajal
oma kuludega kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Soovitav on
tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia soojal aastaajal. Teedeehituslike tööde tehnoloogia
ja kasutatavad materjalid peavad vastama kehtivatele nõuetele ja materjalid peavad olema
tõendatavad.
Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahud on esitatud eraldi Kululoendina, mille
koostamise aluseks on Maanteeameti poolt välja töötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”.
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4.2.2 Ettevalmistustööd
Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb digitaalselt maha märkida jalgratta- ja jalgtee telg.
Lisaks teljele tuleb digitaalselt välja märkida kõik iseloomulikud projektsed tee-elemendid
(nt. äärekivid jne). Väljamärgitud punktid tuleb looduses kindlustada ning vastavalt
vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.
Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende juuresolekul välja
ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised.
Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt
trassi valdajaid ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba ja märkida välja
töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitse- / reservtorud
või teostada muud vajalikud ettenähtud kaitsemeetmed.
Ala planeerimisel peab tasandama mulde alla jäävad lohud, kännuaugud ja vanad kraavid,
täitma need pinnasega ning tihendama.
Võsa ja puude eemaldamine koos maa-ala planeerimisega on ette nähtud teha vastavalt
projektlahendusele. Ala peab olema planeeritud tasemeni, mis võimaldab selle hilisemat
niitmist mehhanismidega. Kändude ja kõlbmatu pinnase veokohad täpsustada Palupera
Vallavalitsusega enne ehitustööde algust. Kooskõlas „Teetööde tehnilised töökirjeldused”
tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tühimikud (augud) ka täita, kasutades
selleks vähemalt augu kõrval olevale samaväärset pinnast.
Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu
osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud
ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud
kokkulepped.

Kasutuskõlblikud

lammutussaadused

anda

üle

tee

valdajale,

ülejääk

utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

4.2.3 Ehitustööd
Ehitatava jalgratta- ja jalgtee ning mahasõitude alt eemaldatakse kasvupinnas ja kõlbmatu
pinnas ning ladustatakse kas ajutistel laoplatsidel või vaaludes. Kasvupinnase koorimisel
vältida säilitatavate puude juurte kahjustamist. Ladustamisel tuleb jälgida, et säiliks mulla
kvaliteet. Väljakaevatud ehituseks sobimatu materjal on ette nähtud ära vedada.
Väljakaevatud aluse- ja muldealused pinnad planeeritakse ja tihendatakse. Vastavalt
vertikaalplaneeringule ehitatakse välja muldkeha. Muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas
veetakse karjäärist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla halvema filtratsioonimooduliga kui
vähemalt 0,5m ööpäevas. Mulle tihendatakse maksimaalselt 0,5m paksuste kihtide kaupa,
profileeritakse

ja

planeeritakse.

Muldepinnase

tihendamist

kontrollida

dünaamilise

seadmega “Loadman” või “Inspector”. Mulle tuleb tihendada tihedusastmeni 0,98. Ehitatava
mulde (asendatava pinnase) paksus peab olema vähemalt 20cm, vajadusel kaevata selle alt
rohkem välja olevat aluspinnast. Paigaldatakse tänavavalgustuse kaablid ja postide
vundamendid. Planeeritakse mulde nõlvad. Kaevatakse kraavid ja ehitatakse truubid
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projektis ettenähtud ulatuses. Kraavid tuleb üldiselt puhastada enne muldkeha ehitustööde
algust, vastasel juhul võib ebapiisav veerežiimi lahendus takistada v. muuta võimatuks
muldkeha ehitustööd (seda eriti savikate ja tolmsete pinnaste puhul v. kõrge veetaseme
juures). Rajatakse (kruus)liivast filtratsioonimooduliga vähemalt 1,0m ööpäevas aluskiht.
(Kruus)liivast aluse peale ehitatakse settekivikillustikust alus kogu mahasõitude, jalgrattaja jalgtee ulatuses. Killustikalusele mahasõitudel ning jalgratta- ja jalgteel paigaldatakse
tihedast asfaltbetoonist kate. Peenrad kindlustatakse purustatud kruusaga.
Truupide

juures

kindlustatakse

nõlvad

tardkivist

munakivisillutisega

(geotekstiilil).

Puhastatakse olemasolevad kraavid.
Mulde nõlvad ning jalgratta- ja jalgtee nõlvad kaetakse kasvumullaga (kui ei ole joonisel ette
nähtud teisiti), mille kihi paksuseks minimaalselt 10 cm, seejärel külvatakse muru.
Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning ehitatakse lõpuni tänavavalgustus.
Töödega haaratud maa-ala heakorrastatakse kogu laiuses.

4.2.4 Istutustööd
Projekteeritud kuuseheki istutusala alt kaevata välja olemasolev pinnas vähemalt 0,5m
ulatuses. Paigaldada kasvumuld, mille paksus peab olema minimaalselt 0,4 m. Istutada
projekteeritud põõsaste istikud (projekteeritud kuuseheki istikute arv 1 m2 kohta on 4
istikut).
1.1.1

Rajamisaegne hooldus

Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat
haljastust kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste esmased
hooldustööd teha parima praktika kohaselt.
1.1.2

Hilisem hooldus

Peale valmimist teostada hooldust korrapäraselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja
parimat haljastuse hoolduse praktikat järgides. Kuival ajal kasta puid ja muru. Puude
toestust kontrollida pidevalt.

Hukkunud puud asendada istutamiseks sobival aastaajal.

Puudele teha hoolduslõikust.

4.2.5 Materjalidele esitatavad kvaliteedinõuded
Täitematerjal:
Täitematerjali filtratsioonimoodul peab vastama standardile „EVS 901-20:2013 TEE-EHITUS
Katsemeetodid Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.
Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur normidekohase
tihendamise korral on vähemalt 0,5 m/ööpäevas.
Täidete materjali tihendustegur peab olema tihendatud järgnevalt:
Täitematerjalid mis paiknevad teekattest kuni 1,5m sügavuseni tuleb tihendada Kt=0,98.
Täitematerjalid mis paiknevad teekattest sügavamal kui 1,5m tuleb tihendada Kt=0,95.
Tagasitäidetav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele: pinnase suurim osiste
läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest; pinnas peab olema tihendatav;
tihendamise käigus ei tohi jääda pinnasesse tühikuid.
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Vajadusel peab kasutama tihendamisel vett.
Sobivuse korral kasutada täiteks kohaliku materjali.
Dreenkiht:
Dreenkihi

filtratsioonimoodul

peab

vastama

standardile

„EVS

901-20:2013

EESTI

STANDARD
EVS 901-20:2013 TEE-EHITUS Katsemeetodid Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.
Dreenkihis kasutada nõuetele vastavat liiva (kas kruusliiva, jämeliiva, keskliiva või vastavat)
filtratsioonimooduliga vähemalt 1,0 m/ööp (sh teeomanik ei luba kasutada dreenkihi ehitusel
kiviliiva).
Pärast dreenkihi tihendamist võetud proovis ei tohi lubatud maksimaalne peenosiste
sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4. Dreenkihi tihendustegur peab olema
sõidutee osas Kt=1,0 ning kõnniteede, jalgrattateede, ohutussaarte ja siirdekatendi osas
Kt=0,98. Vajadusel peab kasutama tihendamisel vett ning tuleb võtta proove vastavalt „Tee
ehitamise kvaliteedi nõuded, MTM nr 101 “ kohaselt.
Dreenkihi pinnal peab elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega
olema vähemalt 65 MPa.
Killustikalused:
Kasutatav killustik peab vastama MA Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile
22.11.2016 nr 0215.
Killustikalustes

kasutada

paekivikillustikku,

mille

kivimaterjali

omadused

vastavad

minimaalselt järgnevatele nõuetele:

a) Sõidutee alal killustiku LA35; F4; Fl35; f4; C50/10
b) Jalgratta- ja jalgtee, eraldussaarte alal killustiku LA35; F4; Fl35; f4; C50/30
*Sõidutee killustikalused:
Sõidutee killustikalused rajada kiilumismeetodil fr.32/63,

kiilekillustik fr.12/16(kuluga

25kg/m2) või fr.16/32(kuluga kuni 35kg/m2) ja fr.8/12(kuluga 15kg/m2):
*Jalgratta- ja jalgtee, eraldussaarte killustikalused:
Killustikaluste ehitamisel võib kasutada ridakillustikku tabel 5 kohaselt.
Kasutada ridakillustikku fr 2/63; 4/63; 2/32 või 4/32
Killustikaluse pinnal (sõidutee alal) peab elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või
LOADMAN seadmega olema vähemalt 170 MPa ja jalgratta- ja jalgtee ning saarte alal
140MPa.
Asfaltbetoonkate:
Kasutatav asfaltsegu ja selles kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti Standardis
EVS 901-1:2009; EVS 901-2:2009; EVS 901-3:2009 esitatud nõuetele.
AC 8 surf: sideaine 70/100; Gc85/20; AnNR; LA35; FI20;_C50/30; f4; F2; (d≥4mm ≥45%
tardkivi asfaltsegust)
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AC 12 surf: sideaine70/100; Gc90/15; An19; LA30; FI20;_C100/0; f2; F2; (peen- , jämeja fraktsioneerimata täitematerjal 100% tardkivist)
Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning
põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Katte paani laiuse ulatuses peab katte pind
olema ühtlase faktuuriga ja bituumenilaikudeta. Pikivuuk ei tohi olla kergesti nähtav.
Pärast vihma ei tohi asfaltkattele jääda loike ja ta peab kuivama ühtlaselt.
Jalgratta- ja jalgtee libedustõrje teostamisel ei tohi kasutada kloriide.
Vuugiliim:
Ülakihi vuugi liimimisel kasutada nt BORNIT, TOK-PLAST või sarnast liimi kulunormiga
80g/jm kohta.
Ülavuuki võib ka kuumutada gaasi-vuugikuumutiga mis kuumutab vuugi ~130°C.
Tugipeenar:
Tugipeenarde kindlustamiseks kasutatava materjali terastikuline koostis peab vastama
„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, MTM nr 101“ lisa 10 tabelis toodud nõuetele.
Kasutada kivimaterjalisegu nr 6 fr.0/32.
Äärekivid ja parkettkivid:
Betoonist sõidutee äärekivid peavad vastama EVS-EN 1340:2003 "Betoonist äärekivid".
Kasutada graniitkillustiku baasil sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive, mis on
vastupidavad teede talihoolduses kasutatavatele kemikaalidele. Ilmastikukindluse klass 3.
Äärekivi rajada betoonalusele, betooni klass C16/20. Kasutatav betoon peab vastama EVSEN 206 nõuetele. Betoonist sängituskiht tuleb paigaldada vähemalt 15 cm killustikust
kihile.
Äärekivi aluse elastsusmoodul Emin≥140 MPa
Äärekivide langetamine peab toimuma 2 täispikkusega äärekivi ulatuses. Äärekivide
paigaldamisel raadiusele tuleb nende liitekohta ketaslõikuriga lõigata nii, et kivide
omavaheline liitumine toimuks maksimaalselt.
Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338.
Projektis ette nähtud äärekivid:
•

äärekivi – 15 x 30
Kõrgus kattest 10 cm – plaanil näidatud ulatuses, saare ääres
Kõrgus kattest 0 cm – jalakäijate ja jalgratturite teeületus kohtades

•

äärekivi – 8 x 20
Kõrgus kattest 0 cm. Kasutatakse vaid jalgratta- ja jalgtee parkettkivi
ümbritsemiseks
Erinevate tüüpide ja kõrgustega äärekivid on plaanijoonisel tähistatud eraldi
tingmärkidega.

4.2.6 Jäätmekava ja jäätmekäitlus, keskkonnakaitse
Jäätmekava:
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Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele. Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei
tohi kahjustada keskkonda.
Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud
jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise
litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitustööde lõpetamise järel vormistatakse
keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnas jäätmeõiend, õiend lisatakse ehitise ülevaatuse
dokumentidele.
Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite
ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele.
Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada vastava kohaliku
omavalitsuse ameti jäätmesektoriga.
Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja
õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete
tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis
hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat
teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning
Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete
käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.

4.2.7 Puude ja haljasalade kaitsmine
Osaliselt tehakse ehitustööd olemasolevate puude kaitsetsoonis. Tööd korraldada nii, et ei
rikutaks puude tüvesid ja suuremaid juuri.
Jälgida tuleb, et ehitustööde käigus ei vigastataks säilitatavate puude oksi. Vajadusel võib,
eelnevalt kooskõlastades, kärpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jäävaid
kahjustusi ja puu võrakuju säilib. Juuri on keelatud lõhkuda kopaga rebides. Puu ümbruses
asuvat pinnast ei tohi tõsta ehk juurekaelasid ei tohi matta ehitustööde ajal, võra ulatuses
ei tohi sõita rasketehnikaga. Puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda - tekib
puu ümberkukkumise oht.
Ehitustööde teostamisel tuleb järgida järgmisi leevendusmeetmeid: tööde teostamisel tuleb
ette näha kõik vajalikud leevendusmeetodid ja keskkonnakaitselised abinõud.
Töövõtja ei või ilma omavalitsuse ja/või maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastuseta
eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat
puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja
haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult
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vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või
haljasala uuega, mis on sama või parema kvaliteedi ja näitajatega.
Kaevetööd, mida teostatakse puule lähemal kui 2 m, tehakse käsitsi. Seejuures üle
neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Pärast trassi mahamärkimist ja
enne kaevetöödele asumist tuleb trassi koridor koos Valgamaa keskkonnaameti
haljastusspetsialistiga üle vaadata. Puude ja haljastuse kaitseks tuleb teostatavad
ehitustööd teha maksimaalselt nn. kinnisel meetodil.
Ehitustööde perioodil kasutada kõrghaljastuse kaitseks tüvekaitseid. Väärtuslikele
töötsoonis asuvatele puudele tuleb seada tarand ning vältida juurestiku kinnisurumist
mehhanismide poolt. Töötsoonis ehitusmehhanismidele ette jäävatele puuokstele tellida
arboristi poolt lõikus. Hoolduslõikuse luba taotleda vastavalt ametkonnalt.

4.3 Ehitusaegne liikluskorraldus
Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi objekti ehitamisel ja selle
vahetus läheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega
tähistada vastavalt „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ 07.2015a MTM nr.90
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised
ehitusobjektil täpsustab ja korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate
tööde etappidele. Ajutise liikluskorralduse projekti koostamisel arvestada tegelike
liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja
liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema üheselt arusaadav nii kontrollijale
kui ka märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee
valdajale (Palupera vald) ning Maanteeametile.
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega ning
Maanteeametiga.
Üldiselt peab ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule
elanikkonnale.

5

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

5.1 Üldised kasutus- ja hooldusnõuded
Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise
kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded MTM määrus 92
14.07.2015.a.“ sh. Lisad 1-9.
Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus
olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.
Tee on maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks
kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või
füüsilise isiku omandis.
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Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 meetrit. Kaitsevööndit võib laiendada
kuni 50 meetrini, kui see on ette nähtud planeerimisseaduse kohases planeeringus.
Maantee (edaspidi Euroopa teedevõrgu maantee) kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise
sõiduraja välimisest servast on kuni 50 meetrit. Ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius
mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30 meetrit. Maantee omanik
võib kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada.
Tee pikaajalisus tagatakse pideva tee hooldamisega.
Tee seisund peab vastama MTM 07.2015a. nr 92 „Tee seisundinõuded“.
Talihooldustöödel lume ja libedustõrje teostamisel ei tohi kasutada kloriide nendel
teekatetel mille ülemise kihi asfaltbetoonsegude valmistamisel on kasutatud lubjakivist või
kruusast fraktsioneeritud täitematerjale ja lubjakivist või kruusast fraktsioneeritud
peentäitematerjale.

5.2 Kasutamis- ja hooldamisjuhend
Tuleb järgida Riigikogu poolt väljaantud 01.07.2015a „Ehitusseadustikku“.
Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee
kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt
teehoiukulude katteks hüvitist.
Veoste või sõitjate veoga tegelev ettevõtja peab andma tee omanikule tema nõudmisel
andmeid teed kasutatavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ning sõitude sageduse
kohta.
Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või
elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve.
Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad
rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi rajatisi või
teemaad, kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada
eriveeremiga (treileriga).
Naastrehvide kasutamine reguleeritakse «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjaga».
Teel on keelatud:
– lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;
– sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;
– sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
– sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed;
– ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda , piirata teel nähtavust
või ohustada muul viisil liiklust;
– teele maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;
– karjatada kariloomi.
Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema
kehtestatud tingimustel. Teel liiklusväliseks tegevuseks võib anda loa ainult isikule, kellel
on tegevusluba taotletava liiklusvälise tegevuse jaoks.
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Sõitjate turvalisuse tagamiseks peab tee omanik hoolitsema nii tee kui ka sõitjate peale- ja
mahamineku kohtade ohutuse eest. Lasteveo- või muu ühissõiduliini avamiseks on vaja
tee omaniku kirjalikku nõusolekut. Laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee
omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liikumiseks ühissõidukite
marsruudil.
Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa annab tee omanik maa omaniku kirjalikul
nõusolekul ja tema seatud tingimustel.
Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
2) ei raskenda liikluskorraldusvahendite eristamist;
3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
4) ei piira nähtavust ristmikul.
Nimetatud nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi
paigaldaja.
Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise
teabevahendi peab paigaldaja tee omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata
jätmise korral on tee omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise
kulud kannab teabevahendi paigaldaja.
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr
92 vastu võetud 14.07.2015a. „Tee seisundinõuded“. Erinõuded puuduvad.
Truubi ja truubi päiste kontroll tuleb teostada jooksvalt ning ilmnenud puudused
likvideerida. Teekattemärgistus uuendada juhul, kui peegeldusvõime langeb alla lubatud
normi.
Talvine hooldus seisneb lume ja libeduse tõrjes. Jalgtee ei ole kogu pikkuses puhastatav
mehhanismidega, piiratud liikumisruumiga teeosadel tuleb käsitsi teed puhastada. Jalgteelt
ja mahasõitudelt võib lume lükata kõrvale. Lumetõrjet võib teostada metallsahaga.

5.3 Tegevus teel ja teekaitsevööndis
Juhinduda vastavalt Riigikogu poolt väljaantud 01.07.2015a „Ehitusseadustikule“:

§ 70. Ehitise kaitsevöönd
(2) Kaitsevööndis on keelatud:
1) ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;
2) ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata
pinnast;
3) takistada ehitisele juurdepääsu;
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.
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§ 72. Tegevus tee kaitsevööndis
(1) Tee kaitsevööndis on keelatud:
1) paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
2) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
3) kaevandada maavara ja maa-ainest;
4) teha metsa lageraiet;
5) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd.
(2) Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust
piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise. Kinnisasja omanik peab
võimaldama paigaldada tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada
lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui
nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.

Seletuskirja koostas:

Tea Tõnts
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