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Lisa 1

Esta Tamm
Konguta Vallavalitsus
Annikoru
61201 Tartumaa
vald@konguta.ee

Teie 01.06.16 nr 8-3.4/316-2
Meie 22.06.16 nr 15-2/16-00037/497

Nõuded Kentsi paisjärve taastamistöödeks

Olete esitanud Maanteeametile taotluse Tartumaal Konguta vallas Mälgi külas Kentsi
paisjärve taastamistööde projekti nõuete väljastamiseks. Kentsi paisjärv jääb riigitee 22163
Uueküla-Annikoru (edaspidi riigitee) km 2,29-2,55 tee kaitsevööndisse.
Vastavalt ehitusseadustiku (edaspidi EhS) §70 lg 2 p 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud
ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast. Kentsi
paisjärve taastamistööde projekteerimisel riigitee kaitsevööndis palume arvestada alltoodud
nõuetega:
1. Projektiga hõlmatav ala ulatub riigitee kaitsevööndisse. Kaitsevööndis on keelatud
tegevused vastavalt EhS § 70 lg-le 2 ja §-le 72. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest
piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul.
2. Projekti asendiplaanilistel joonistel tuleb näidata tee kaitsevööndi piirid vastavalt EhS
§ 71 lg 2. Kanda joonistele projektiga kavandatud objektide kaugused riigitee sõidutee
katte servast.
3. Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) põhiseid teede
numbreid ja nimetusi.
4. Projekti koosseisus kirjeldada ning vajadusel näidata joonistel sademevete
ärajuhtimise lahendused. Seejuures juhime tähelepanu, et sademevett ei tohi üldjuhul
juhtida riigitee kinnistule, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Juhul kui
soovitakse täiendavat vett juhtida riigitee teekraavidesse, tuleb tagada truupide,
kraavide ja sildade läbilaskevõime hinnates arendusestegevusest lisanduvaid
vooluhulki ja dimensioneerides olevaid riigiteega seonduvaid truupe ja sildasid.
5. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud piisavas ulatuses,
mis võimaldab hinnata projekti sobivust, sh kavandatud sademevete ärajuhtimise
süsteemi jms. Geodeetilisel alusplaanil tuleb näidata kinnistute piirid koos
katastritunnustega. Juhime tähelepanu, et kõik projektiga kavandatu sh
sademeveesüsteemid, nähtavuskolmnurgad, liikluslahendused peab jääma mõõdistatud
alusele.
6. Hinnata projekti kooseisus kavandatud tegevuse mõju riigitee muldkeha
niiskusrežiimile ja teekatete ja riigitee rajatiste püsivusele. Maksimaalne (forsseeritud
veetase) veetase ei tohiks olla kõrgem kui oli algsel paisul.
7. Näha ette piirete rajamine vastavalt passiivse ohutuse tagamise juhendile. Piirde
tugevus ja töölaius vastavalt normidele ja tootja juhendile. Maanteeameti hinnangul on
Pärnu mnt 463a / 10916 Tallinn / 611 9300 / maantee@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490

vajalik näha ette uued jalakäijate piirded paisule vältimaks jalakäijate paisust
allakukkumist.
8. Valminud projekt kooskõlastada Maanteeametiga. Juhime tähelepanu, et kõik
projektiga seotud eriosade projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee
kaitsevööndis, tuleb Maanteeametiga samuti kooskõlastada. Teede ehitus projekte võib
koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS §24 lg 2 p2).
Nõuded kehtivad 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja

Kaarel Lääne 740 8122, Kaarel.Laane@mnt.ee
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ASUKOHASKEEM
Maa-ameti kaardirakendus

Joonis 1

1

projektala asukoht

Asukohaskeem

SISSEJUHATUS

Käesolev Kentsi järve (VEE2033110) saneerimistööde II etapp paisjärve taastamise tööprojekt (töö
nr.171184) on koostatud Konguta Vallavalitsuse tellimusel ja jätkuks 2008.a. tehtud I etapi (töö nr.
08691) järjeks. Töö eesmärk on Kentsi paisjärve taastamine.
Kavilda jõe (vt Joonis 1) valgala pindala on 69,2 km 2 ning jõe pikkus koos lisaharudega 27,9 km.
Kavilda jõgi on Emajõe ülemjooksu piirkonna parempoolne lisajõgi ning asub Tartu maakonna
lääneosas. Jõgi algab Elva linnas asuvast Verevi järvest ja suubub Emajõkke 76,4 km kaugusel
suudmest. Jõe veepinna absoluutne kõrgus on lähtel 49,2 m ja suudmes 32,4 m. Jõe üldine langus on
16,8 m, keskmise languga 0,65 m/km kohta.1
2

HÜDROLOOGIA

Kavilda jõe hüdroloogilised andmed jõe 18,55 kilomeetril (Kentsi paisjärve väljavool) valgala 36 km².
•
Vooluhulgad:
aasta keskmine Q = 0,36 m³/s
Kevadkõrgvee maksimaalsed vooluhulgad:

1

Järvekülg, A. Eesti jõed 2001
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Q1% = 17,0 m³/s
Q5% = 11,8 m³/s
Q10% = 9,3 m³/s
Suve-sügise maksimaalsed vooluhulgad:
Q1% = 4,8 m³/s
Q5% = 3,2 m³/s
Q10% = 2,6 m³/s
Suvine minimaalne 30 päeva keskmised vooluhulgad:
Q75% 30p = 18 l/s
Q95% 30p = 14 l/s
3

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE

Kentsi paisjärv taastamise I etapi käigus rajati paisjärve alale kuivenduskraavide võrk ja sellest ajast
on järv seisnud tühjalt. Käesolevaks ajaks on järve ala kuivanud ja kattunud võsaga.

Foto 1

Vaade järvele august 2009 a

Foto 2

Vaade järvele sissevoolult veebruar 2017 a
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Järve suubub Kuuse kinnistu piirilt maaparandusehitise (VASKORU) kuivendusvõrgu eesvool. Kraav
läbib põllumassiive ja seetõttu kandub suudmealale hulgaliselt setteid.

Foto 3

Vaskoru maaparandussüsteemi eesvoolule järve kaldal. Truubi sissevool on mattunud setete alla.

Sauna kinnistult suubub järve allikast toituv väike kraav.

Foto 4

Allikast „nn“ väike kraav.

Paisjärve regulaatori tehnilist seisundit on paisude invertariseerimise käigus hinnatud R-.2

2

Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks 2012. Piiber Projekt OÜ

9
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Paisu betoonis esineb pragusid ja kohati on betooni tükke välja kukkunud. Paisult on eemaldatud
varjad ja selle tõsteseadmed.

Foto 5

Vaade paisule ülavee poolt. (foto Rasmus Suik 03.08.2012)

Foto 6

Vaade paisule alavee poolt. (foto Rasmus Suik 03.08.2012)
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Foto 7

Paisu varjad ja tõsteseade on eemaldatud.

Foto 8

Betoonist on välja kukkunud tükke.

Töö nr. 171184
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Foto 9

Paisu varjad (asuvad kohaliku töökoja hoovis).

Foto 10

Paisu varjade tõsteseade.

4
4.1
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PROJEKTLAHENDUS
Paisutustasemed

Pais on rajatud 1977.a. koostatud Kavilda oja reguleerimise Kentsi veehoidla I ehitusjärgu tehnilise
tööprojekti järgi. Selle kohaselt oli ettenähtud paisutustasemed järgmised:
KPT=47.70 m, NPT=47.50 m, MPT=46.50 m.
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Käesolevas projektis on planeeriti paisutustasemeid vähendada järgnevalt:
KPT=47.20 m, NPT=47.00 m, MPT=46.50 m.
Sellisel juhul vähendatakse üleujutuse ala Väike-Saksjaago kinnistust ülesvoolu.
4.2

Paisjärv

Paisjärve kasvanud võsa tuleb eemaldada (purustamine). Paisjärve projekteerimisel lähtuti
põhimõttest, et minimiseerida kaevetööde mahtu ja vältida pinnase äravedu. Eesmärgiks seati, et
paisjärve sügavus oleks NPT puhul 3.0 m.
Projekteerimise käigus koostati 26 paisjärve ristprofiili (vt joonis nr 3) ja selle järgi määrati
niinimetatud nulltelje asukoht (vt joonis nr 2). Nullteljest paremale kaevemaht planeeritaks
paremkaldaala täiteks ja vasakule jääv vasakkalda täiteks. Kaeve- ja täite bilanss viidi nulli.
Kuna kohalikel elanikel oli soov paisjärve põhjakaldale teha laiendatud puhkepaik. Seetõttu jääb
profiilide 1 – 4 alal täitematerjali puudu siis see tuleb vedada profiilide 5 – 7 kaevest.
Paisjärve põhjatipus asub VELLAVERE:ELV keskpinge õhuliin, õhuliini kaitsetsoonis kaevetöid ei
ole planeeritud. Kaitsetsoonis planeeritakse buldooseriga täitepinnast.
Paisjärve laiema osa kaldaala täite kõrguseks planeeriti 48.00 m ja kitsama osa täide kõrguseni 47.50
m, mis andis võimaluse kaevetööde mahu vähendamiseks. Paisjärve põhja kõrguseks planeeriti 44.00
m.
Projekteeritud paisjärve parameetrid NPT puhul on järgnevad:
Veepeegli pindala – 40.9 ha;
keskmine sügavus – 3.0 m;
vee maht – 1.114 mln.m³.
Paisjärve laiema osa nõlvused on vasakkaldal 1:5 ja paremkaldal 1:8 ja kitsamal osal nõlvus mõlemal
juhul 1:5.
Järve äärde on planeeritud kaks ujumiskohta, kuhu paigaldatakse 30 cm paksune liivakiht. Vette jääv
osa ulatub kuni 2.0 m sügavuseni ehk 46.00 m-i. Ujumiskohtade juurde planeeriti kruustäitega
parkimiskohad. Kruus 30-50cm paigaldatakse III-klassi geotekstiilile. Paisu juures asuv parkla asukoht
on tinglik. Riigitee nr 22163 km 2,27 oleva ristumiskoha rajamiseks tuleb koostatakse eraldi teeprojekt
(edaspidi Projekt) põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele
nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat
pädevust omav isik (EhS § 24 lg 2 p 2) ning riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral
(EhS § 99 lg 3) annab nõuded projektile Maanteeamet. Ristumiskoha täpne asukoht tuleb välja
selgitada projekti koostamise käigus lähtudes nähtavuskolmnurga tagamise nõudest (vt joonis nr 2), st
leida ristumiskohale asukoht, kus on tagatud nõuetekohane nähtavus riigiteele.
Paisjärve suubuvate kraavidele on ettenähtud kivikindlustusega kraaviühendus tüüp KÜ-k3.3
Juurdepääs supluskohale parklast ja juurdepääsuteelt on ettenähtud üle haljasala. Põhimõttel, et liivaste
jalad puhastuvad muru peal kõndides ja parklani jõudes saab jalanõud jalga panna. Vajadusel
invapääsuks suplusalale rajatakse laudtee, mis paigaldatakse ainult suve hooajaks.

3

Maaparandusrajatiste tüüpjooniste kogumik, Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013
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Järve suubub Kuuse kinnistu piirilt maaparandusehitise (VASKORU) kuivendusvõrgu eesvool millest
kandub järve hulgaliselt setteid. Sellest kanduva põllumajandusreostuse vähendamisks on planeeritud
Kuuse ja Miku kinnistu serva Metsalaane-Kulli tee truubi väljavoolu taha, settebassein tüüp SB-2A.
Vajalik vee maht settebasseinis 200 m³.
Kraavidest ülepääsuks on ettenähtud purded, Kuuse kinnistu juurde tüüp PP-7 ja Sauna kinnistute
juurde PP-4.
4.3

Pais

Paisu konstruktsioonis muudetakse paisu parempoolses avas olevat eriprofiilülevoolu harja kõrgust 0.5
m ulatuses (vt. joonis nr.4). Betoonist paisu hari raiutakse lahti selliselt, et sarrusvõrk jääks terveks,
võrk painutatakse uue lävendi kuju järgi ja betoneeritakse kinni, harja kõrgusmärk peab jääma 47.00
m.
Uued terasvarjad valmistatakse vanade varjade järgi kuid muudetakse varjade kõrgust.

2

3

1

Varjade kõrgused on järgmised:
Vari 1 (alumine) 500 mm
Vari 2 (keskmine) 1142 mm
Vari 3 (ülemine) 1100 mm
Varjade liigutamiseks tuleb paigaldada spindeltõstuk, tõstejõuga 7 tonni.
Lisaks olemasolevatele varjadele rajatakse paisule täiendav vari.
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„Kui põhjalasu rajamine osutub võimatuks, on võimlik rajada ülevoolpais, mis võtab vee põhjast“4

Vari koosneb 150x150x2240 mm puitšandooridest, kokku 26 tk. Šandooride paigaldamiseks
süvistatakse betooni sisse karpraud UNP 180mm, betooni lõikamisel säilitada sarrusvõrk. Võrgu külge
keevitatakse karpraud. Keskmine tugi tehakse I talast INP 180 ja see toestatakse paisu vahesamba
külge. Paisu põhja ja vahesamba külge paigaldatavad talad kinnitatakse kiil- või keemiliste ankrutega,
samm 1000 mm. Keskmise tugisamba külge paigaldatakse jää purustamiseks I talast ja vinklist
kaldtugi. Šandoorid valmistada kestvuspuidust, immutusklass HC4. Paisu betoonpinnad (326m²)
remonditakse. Ülepääsuks paisust rajatakse sellele puitkattega teenindussild ja ohutuse tagamiseks
terastorudest piire.
Tööde tehnoloogia on järgnev:
• Lahtine ja karboniseerunud betoonkiht eemaldatakse mehhaaniliselt. Betooni karboniseerumise
sügavuse kindlaks tegemiseks puuritakse kern ja mõõdetakse karboniseerunud betooni ulatust.
Karboniseerunud betooni pind tuleb mehhaaniliselt eemaldada.
• Järgnevalt teostada liivapritsiga pindade puhastus.
• Täiendav puhastus survepesuga.
• Paljastunud armatuuri ümbert eemaldada kahjustunud betoon. Teostada armatuuri puhastus
liivapritsiga astmeni Sa2 ½.
• Vastavalt vajadusele tehakse armatuuri koorosioonikaitse Betosan Densocrate 111 või analoog.
• Paigaldatakse kogu töödeldud pinna ulatuses torkreetkrohv Xypex Admix lisandiga.
Torkreetkrohviks kasutada SAKRET Denso SPB2 XP või analoog. Minimaalne kihipaksus 20
mm.
• Pind silutakse ja paigaldatakse kaitsekiht Xypex Concentrate+ Xypex Modified või analoog.
Paisu muldkeha r/b plaatkindlustus tuleb puhastada heintaimestikust ja võsast, puhastatav pind 3000
m².
5

EHITUSTÖÖD

Soovituslik ehitustööde järjekord on järgmine:
Ettevalmistustööd:

4

Kavilda jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring koondaruanne, AS Maves, Tallinn 2016
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Võsa likvideerimine;
mahamärkimistööd;
ehitusaegse äravoolukraavi kaevamine 0-teljele;
settebasseini rajamine;
kraavi puhastamine 90m;
paisjärve kaevetööd;
kaevepinnase vedu kuni 200m;
täite paigaldamine ja planeerimine;
r/b kindlustusplaatide puhastamine;
supluskohtade liivkatte paigaldus;
parkimisala geotekstiili ja kruustäite paigaldamine, koos tihendamisega.
Paisu remont:
Betoonpindade puhastamine;
paisu ülevooluharja ja šandooribaaside süvendite piikamine;
teraskonstruktsioonide paigaldamine;
paisu sammaste torkreetimine;
šandooride paigaldamine;
veemõõdulati paigaldamine;
varjade valmistamine ja paigaldamine, vajadusel uute varjade valmistamisega.
Lõpetustööd:
a) Rikutud haljastuse taastamine, vajadusel kasvumulla lisamisega;
5.1

Ehitustööd riigimaantee kaitsetsoonis

Tee kaitsevööndis tehtavateks töödeks tuleb saada maa omaniku luba ja tee omaniku kooskõlastus.
Ümbersõidutee kohandamine liikluseks kooskõlastatakse maa omanikuga. Tööde lõpetamine
fikseeritakse samas aktis, vajaduse korral koos maa ja tee omaniku nõuetega ja nende täitmise
tähtaegadega. Tavalise liikluse mittetähtaegsel taastamisel rakendatavad sanktsioonid sätestatakse
lepingus. Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku
vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest.
Ehitaja peab taotlema Maanteeametilt vahetult enne töödega alustamist teehoiuväliste tööde loa
projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku ehitamiseks tee
kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonna poolt
kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste mahasõitude (kuuluvad
peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. Mahasõidu jaoks koostatakse eraldi teeprojekt.
Kaevetöid tehakse paisjärve territooriumil, pinnase vedu ettenähtud ei ole. Maanteed kasutavad
ehitusmasinate hooldussõidukid.
Maantee kaitsetsoonis tehakse järgnevaid töid:
Setete kaevamine ja laialiplaneerimine;
teekraavi pikendamine truubist kuni paisjärve veepiirini, kusjuures viimased 12 m
rajatakse veeriskattega (fr 2-100mm);
remonditakse regulaatorit, sh. täidetakse praod ja tühimikud, remonditakse
betoonpinnad, nõlvasammastele paigaldatakse terasest piirded;
nõlvasammastele rajatakse 1,50 m laiune teenindussild;
paisjärve pinnaspaisu r/b plaatidega kindlustus puhastatakse taimestikust ja vajadusel
korrigeeritakse plaatide asetust (regulaatori juures mõned plaadid vajunud). Plaatkatte
korrigeerimist nähakse ette aladel mis jääb täitepinnasest välja st, plaadid mis puutuvad
kokku õhu või veega (joonisel 2A hall ala);
16
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Tabel 1

Jrk
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
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Ehitustööde mahud
Põhilised ehitustööde mahud

Materjal või töö
Võsa likvideerimine
Mahamärkimistööd
Kaevetööd, sh setted
Pinnase vedu kalluriga, kuni 200m
Täite paigaldamine ja planeerimine
Kraavide settest puhastamine 0,8m³/jm
Liivkatte paigaldamine 0,3m
Geotekstiil III klass
Kruus parkimisplatsile
Kraavi kindlustus, killustik fr 32-64
Geotekstiil II klass
Kivikindlustusega kraaviühendus KÜ-k3
Puitpurre PP-7
Puitpurre PP-5
R/b plaatide puhastamine settekopaga
Betooni piikamine
Šandooribaaside paigaldamine
sh, INP 180
sh, UNP 180
sh, L 130x130x12
sh, L 65x65x7
Kiilankur S-KA ZN 12/130
Betoonlävendi täide
Betoonpindade remont torkreetmeetodiga
Paisu varjade valmistamine ja paigaldamine
Käsiajamiga spindeltõstuk 7000kg
Šandooride valmistamine ja paigaldus
Teenindussilla valmistamine
sh, pruss 75x150
sh, laudis, 50x150, vahega 15mm
Teraspiirde valmistamine ja paigaldamine (ø50x4), 74m
sh, teraslatt 250x5, L=560 (painutatud L 260x300), 12 tk
Veemõõdulati valmistamine ja paigaldamine
Haljastuse taastamine

28 Mahasõit riigimaanteelt

Maht
78,5
2,5
348,4
13,8
348
72
1458
650
345
42
354
2
1
1
3000
1,2
0,92
15,83
19,85
1,65
13,81
76
0,9
326
0,98
1
1,31
2,19
16,20
49,53
0,40
0,07
1
2500

ha
km
tuh.m³
tuh.m³
tuh.m³
m³
m³
m²
m³
m³
m²
tk
tk
tk
m²
m³
t
m
m
m
m
tk
m³
m²
t
tk
tm
tm
m
t
t
tk
m²

1 tk

Märkused

Ülekate minimaalselt 1,0m
Ülekate minimaalselt 1,0m
Ülekate minimaalselt 1,0m

Tsinkkate, keskkonnaklass C4

Betoon C30/37 XF4, KK4
Tsinkkate, keskkonnaklass C4
Immutusklass HC4
Immutusklass HC3
Tsinkkate, keskkonnaklass C3
r/v teras 1,0 mm, teras 1.4301

Eraldi koostatava projekti järgi
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NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEGEMISELE
Enne ehitustööde alustamist tuleb võtta, Veeseaduse § 8 lg 2 p 5, 7 ja 9 alusel, vee
erikasutusluba.
Kõikidele planeeritud tegevustele, mis asuvad Uueküla – Annikoru kõrvalmaantee nr. 22163
kaitsetsoonis, tuleb tööde teostamise aeg kooskõlastada Maanteeametiga.
Ehitustööd tuleb teha madalvee perioodil, kas suvel või talvel.
Ehitusmasinad ei tohi töid teha voolava vee tsoonis.
Pinnase paigaldamisel tuleb rangelt jälgida, et setted ei valguks veekokku.
Voolava vee erodeerivale mõjule alluva peeneteralise materjali kasutamine ajutise
täitematerjalina on keelatud.
Ehituse käigus tekkivad lammutus ja ehitusjäätmed tuleb viia jäätmekäitluse ettevõttesse või
ladustuspaika.
Kaevetööd ja transport tuleb planeerida nii, et see häiriks võimalikult vähe naabruses elavaid
inimesi.
Purustatud või vigastatud haljastus ja juurdepääsuteed tuleb taastada või asendada.
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GRAAFILINE OSA
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KOOSKÕLASTUSED
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud:
30.03.2017
Kehtib kuni:
30.03.2092
Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Põllumajandusamet

OTSUS

30.03.2017

nr 14.2-1/3842

Kentsi järve (VEE2033110) saneerimistööde II
etapp
paisjärve
taastamise
tööprojekti
kooskõlastamine

Maaparandusseaduse § 47 lõike 3, põllumajandusministri 23.09.2009 määruse nr 97
„Põllumajandusameti põhimäärus“ § 25 ja lähtudes Maa ja Vesi AS (rg- kood 11889198)
poolt 12. 01. 2017. a. esitatud kooskõlastuse 10033667) taotlusest nr 14.2-1/3768 (teenus nr
1705530) otsustan:
Kooskõlastada Tartu maakonna Konguta valla Kentsi järve (VEE2033110) saneerimistööde
II etapp paisjärve taastamise tööprojekti (töö nr 171184) tingimusteta.

(allkirjastatud digitaalselt)
HANNES PUU

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras või kaebuse asukohajärgsesse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

Kooskõlastuse andmed
Maakonnakeskus:
Kooskõlastuse taotleja:
Dokumendi
väljastamise
kuupäev:
Teenuse nr:

Tartu keskus
AKTSIASELTS PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI
30.03.2017
1705543

Registreeringu andmed
Maaparandussüsteemi kood
2103620040000

Maaparandusehitise kood (nimetus)
001 Kavilda jõgi

Taotletava ala asukoha andmed
Maakond
Tartumaa

Linn/vald
Konguta vald

Küla/asula

Kinnisasja andmed
Katastritunnus
33101:003:0220

Omanikud
OSAÜHING LANDEKER

Kooskõlastuse tingimused
Kooskõlastatud tingimusteta
Dokumendid
Puudub
`

Gerda Peda, Põllumajandusameti
gerda.peda@pma.agri.ee

Tartu

keskus,

Tähe

4,

Tartu,

55544580,

Õilme Väli

Teie 19.06.2017

priit.alekand@gmail.com

Meie 08.08.17 nr 15-2/17-00015/794

Tee nr 22163 kaitsevööndis asuva paisurajatise
rekonstrueerimise projekti kooskõlastamata
jätmine ja parandusettepanekute esitamine
Olete esitanud taotluse Konguta valla Vahesaare külas projekti „Kentsi järve (VEE2033110)
saneerimistööde II etapp. Paisjärve taastamise tööprojekt“ kooskõlastamiseks. Projektiga
nähakse tee nr 22163 kaitsevööndis parkla ja ujumiskoha rajamine, kraavide puhastamine ja
paisurajatise rekonstrueerimine.
Lähtuvalt EhS § 70 lg 2 p 1 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist ja selle
korrakohast kasutamist.
Kuna projekti koosseis ei võimalda Maanteeametil eelnimetatud aspekte hinnata jätab
Maanteeamet EhS § 70 lg 2 p 1 ja p 2 alusel projekti kooskõlastamata ja esitab allolevad
parandusettepanekud:
Seletuskirjas puudub riigitee kaitsevööndi käsitlus ja ka joonisel ei ole see tõene
Jooniselt puudub teeregistri kohane tee number
Teha riigitee kaitsevööndi ulatuses väljavõte joonisest, mõõtkavas 1:500, ning kanda
sellele projekteeritud objektide kaugused riigitee katte servast
Jätkuvalt on näitamata võimalik juurdepääsu asukoht parklasse ja sealt edasi
ujumiskohta
Joonisel nr 4 (regulaatori plaan) kujutatud lõigete asukohad peaksid olema ka
asendiplaanil tähistatud
Võttes arvesse, et pinnas laotatakse vahetult projektalale, näidata riigitee kaitsevööndi
ulatuses vertikaalplaneering, st kas on puutumust riigitee muldega
Täiendada tingmärkide loendit, näiteks puuduvad parkla ja ujumiskoha tingmärgid
Nähe ette kogu konstruktsioon puhastamine ja betoonikaitsevahendiga kaitsmine.
Betooni murenemised parandada.
Palume esitada korrigeeritud projekt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Urm
planeeringute osakonna juhataja
Teelise 4 / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490

Lisa: Kentsi_j_rve_taastamine_TP_nr_171184_2_.pdf

Peeter Uibo
5159766
Peeter.Uibo@mnt.ee

2 (2)

Õilme Väli

Teie 14.11.2017

priit.alekand@gmail.com

Meie 08.12.17 nr 15-2/17-00015/921

Tee nr 22163 kaitsevööndis asuva paisurajatise
rekonstrueerimise projekti kooskõlastamata
jätmine ja parandusettepanekute esitamine
Maanteeamet on oma kirjaga 08.08.17 nr 15-2/17-00015/794 jätnud kooskõlastamata projekti
„Kentsi järve (VEE2033110) saneerimistööde II etapp. Paisjärve taastamise tööprojekt“.
Olete esitanud taotluse eelnimetatud projekti korrigeeritud variandi kooskõlastamiseks.
Projektiga nähakse tee nr 22163 kaitsevööndis parkla, jalgtee ja ujumiskoha rajamine, kraavide
puhastamine ja paisurajatise rekonstrueerimine.
Lähtuvalt EhS § 70 lg 2 p 1 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist ja selle
korrakohast kasutamist.
Kuna projekti koosseis ei võimalda Maanteeametil eelnimetatud aspekte hinnata, jätab
Maanteeamet EhS § 70 lg 2 p 1 ja p 2 alusel projekti kooskõlastamata ja esitab allolevad
parandusettepanekud:
-

Projekti seletuskirjas tuua välja üheselt mõistetav projekti koostamise eesmärk.
Arusaamatuks jääb seletuskirja ptk 5.1 käsitlus riigitee kaitsevööndis tehtavate tööde
kahepoolse akti koostamisest ja ptk 5.3 käsitlus tööde alustamise Maanteeameti
poolsest loast.
Projekti digitaalsel esitamisel palume lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest
Nõuded ehitusprojektile, § 7 Üldised nõuded vormistamisele, p 10.
Esitatud pdf-fail on väga raskesti loetav. Jooniseid ei ole omavahel võimalik võrrelda,
kuna need asuvad ühes failis.
Jooniste mõõtkavad ei ole loetavad, lõigete ja sümbolite suurused katavad joonised ja
lahendused ei paista tingmärkide alt välja.
Oleme eelmises kirjas palunud näidatud parkla kaugus riigiteest nr 22163. Kaugust ei
ole näidatud.
Kuna kavandatakse setete laotatamist järve kaldale, siis oleme eelmises kirjas palunud
asendiplaanil riigitee kaitsevööndi ulatuses näidata vertikaalplaneering. Kaitsevööndi
ulatuses vertikaalplaneeringut näidatud ei ole.
Arusaamatuks jääb riigitee nr 22163 kõrvale kavandatud jalgtee lahendus (sh jalgtee
laius, materjalid, jalgtee alguse asukoht, inimeste pääs jalgteele üle haljasala jne).
Arusaamatuks jääb Kentsi paisukonstruktsiooni kõrvale kavandatud trepi funktsioon,
vajalikkus ja lahendus (sh kuidas saadakse trepile, kas on katkestus piirdes jne).
Paisukonstruktsiooni asendiplaanil on näitamata jalakäijate ületuskoht ja lõikel
näidatud trepp.

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490

Palume esitada korrigeeritud projekt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhtivspetsialist
planeeringute menetlemise talitus

Peeter Uibo
5159766
Peeter.Uibo@mnt.ee

2 (2)

Priit Alekand
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
priit.alekand@gmail.com

Teie 28.12.17
Meie 17.01.18 nr 15-2/17-00015/935

Tee nr 22163 kaitsevööndis asuva paisurajatise
rekonstrueerimise projekti kooskõlastamata
jätmine ja parandusettepanekute esitamine
Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks „Kentsi järve (VEE2033110)
saneerimistööde II etapp. Paisjärve taastamise tööprojekt“ korrigeeritud lahenduse. Projektiga
nähakse ette riigitee nr 22163 kaitsevööndis parkla, jalgtee ja ujumiskoha rajamist, kraavide
puhastamist ja paisurajatise rekonstrueerimist.
Maanteeamet on oma kirjadega 08.08.17 nr 15-2/17-00015/794 ja 08.12.17 nr 15-2/1700015/921 jätnud eelnimetatud projekti kooskõlastamata.
Lähtuvalt EhS § 70 lg 2 p 1 on riigitee kaitsevööndis keelatud ohustada riigiteed ja selle
korrakohast kasutamist.
Kuna projekti koosseis ei võimalda Maanteeametil eelnimetatud aspekte hinnata, jätab
Maanteeamet EhS § 70 lg 2 p 1 ja p 2 alusel projekti kooskõlastamata ja esitab allolevad
parandusettepanekud:
-

-

Riigitee kaitsevöönd selles asukohas 30 m. Joonisel näidatud 50 m, palume
korrigeerida.
Jalgtee ja olemasolevate betoonplaatide lahendus riigitee ääres on varasemaga
võrreldes arusaadavam, kuid palume täpsustada, mis funktsioon on kitsal, 0,6 m
laiusel ribal vahetult betoonplaatide ääres.
Seletuskirja p 5.1. räägib tee omaniku informeerimisest telefonogrammi, faksi või
avalduse abil. Sellist vajadust ei ole. Ehitaja peab taotlema Maanteeametilt vahetult
enne töödega alustamist teehoiuväliste tööde loa projektijärgsete tööde teostamiseks
riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku ehitamiseks tee kaitsevööndis. Taotluse
vorm on saadaval https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid. Loa taotlusele tuleb lisada
Maanteeameti liikluskorralduse osakonna poolt kooskõlastatud ehitusaegne
liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste mahasõitude (kuuluvad peale tööde
lõppu likvideerimisele) asukoha plaan.
Seletuskiri p 5.3 räägib tööde teostamise aja kooskõlastamise vajadusest
Maanteeametiga. Sellist vajadust ei ole, tööde tegemise ajavahemik sätestatakse loas.
Oleme varasemalt palunud projektis näidata vertikaalplaneeringut kaitsevööndi
ulatuses. Kaitsevööndi ulatuses vertikaalplaneering puudub.
Juhime tähelepanu asjaolule, et projekteeritud jalakäijate tee on avalikult kasutatav tee
ja Ehitusseadustiku kohaselt on sel juhul ehitusprojekt kohustuslik. Avalikult
kasutatavatele teedele projekti koostamiseks ja ehitamiseks on nõutav vastava
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tegevusala kvalifikatsioon (EhS § 24). Soovitame teede projekteerijat kaasata ka
ristumiskoha, parkla, jalakäijate tee ja kraavi lahenduste juures.
Palume esitada korrigeeritud projekt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhtivspetsialist
planeeringute menetlemise talitus

Peeter Uibo
5159766
Peeter.Uibo@mnt.ee

2 (2)
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