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Meie 21.04.2020 nr 18-3/20-0309/437-3

ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse § 28 lõike 1, ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lõike 2 punkti 1, 4 ja 6, §
130 lõike 7 ja liiklusseaduse § 21 lõike 2 punkti 12 ja lõike 4 punkti 1 alusel teeb Maanteeamet
Xxxx Xxxx-ile, isikukood xxxxxxxxxxx, täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
1. Lõpetada riigitee nr 20121 Lau-Kaiu tee (km 7,70-7,88) ja nr 20122 Kaiu-Vahastu tee (km
2,25) kaitsevööndi ja liiklusseaduse nõuete rikkumine ning eemaldada riigimaalt haljasalalt sinna
Maanteeametiga kooskõlastamata paigutatud sõidukid.
2. Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 15.05.2020.a.

SUNNIRAHA HOIATUS:
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet EhS § 133 alusel sunniraha 500 eurot.
Sunniraha võib määrata korduvalt, kuni ettekirjutus on täidetud. Kui isik ei tasu sunniraha,
edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul lisanduvad sunnirahale
kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Ettekirjutuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada vaie Maanteeametisse haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased küsimused)

1. ASJAOLUD
1.1. Maanteeametile laekus kaebus seoses riigiteel nr 20121 Lau-Kaiu tee ja nr 20122 KaiuVahastu tee ristmiku piirkonnas tee kõrvale riigimaale pikaajaliselt paigutatud
sõidukitega.
1.2. Maanteeamet teostas 10.03.2020 Rapla maakonnas Kasvandu külas kohapeal
paikvaatluse mille käigus Maanteeameti järelevalvespetsialist tuvastas, et riigimaale
haljasalale ja riigitee kaitsevööndisse on paigutatud sõidukid. Paikvaatluse kohta
koostati paikvaatluse protokoll.
1.3. Riigimaale pargitud sõidukid takistavad riigitee hooldamist, täpsemalt talvel teelt lume
lükkamist ning suvel riigitee tee-äärse maa-ala niitmist. Samuti tekitavad vahetult teele
ja tee kõrvale pargitud sõidukit teistele liiklejatele täiendavat liiklusohtu. Teemaale
pargitud sõidukid piiravad niigi juba ohtlikul ja liiklusmärgiga nr 222 „peatu ning anna
teed“ tähistatud ristmikul lähenevatele juhtide külgnähtavust. See võib kaasa tuua
liiklusohu ning seega on olemas otsene oht inimese elule, tervisele ja varale.
1.4. 08.04.2020 kirjaga nr 18-3/20-0309/437-1 küsisime Teie selgitusi, mis asjaoludel ning
miks olete paigutanud või lasknud paigutada riigimaale sõidukid. Samuti palusime Teil
sõidukid esimesel võimalusel riigimaalt eemaldada.
1.5. 16.04.2020 saatsite Maanteeametile vastuse, millega tegite omapoolse ettepaneku
sõidukite kohta, mis on pargitud Teiega seotud kinnistu ning Kaiu-Vahastu ja Lau-Kaiu
maantee teemaale. Kaiu-Vahastu teemaalt lubasite teisaldada kõik sõidukid 23. aprilliks.
Lau-Kaiu maanteel lubasite kõrvaldada ristmikul nähtavust ja liiklust takistavad tegurid
samuti 23. aprilliks. Teiste sõidukite teisaldamiseks, mis asuvad Lau-Kaiu maantee
teepeenral ja haljasalal, soovite tööde lõpetamise tähtajaks 15. maid.
1.6. Samuti soovite saada Maanteeametilt luba parkimiseks Lau – Kaiu maanteel teatud
lõigul maantee kõrval riigimaal teepeenral ja haljasalal. Vastuseks Teie taotlusele
teatame, et Maanteeamet ei saa lubada nimetatud kohas riigimaal haljasalal sõidukite
parkimist sh pikaajalist parkimist ning hoidmist.
2. ÕIGUSLIKUD PÕHJENDUSED
2.1. Liiklusseaduse kohaselt ei tohi haljasalal peatuda ja parkida ilma omaniku nõusolekuta
(§ 21 lg 2 p 12 ja lg 4 p 1). Teil ei ole Maanteeameti kooskõlastust riigimaal haljasalal
parkimiseks ning Maanteeamet ka ei anna selleks kooskõlastust.
2.2. Sõidukid asuvad riigimaal, mille kasutamiseks Teil luba ei ole ning ehitise kaitsevööndis
(täpsemalt tee kaitsevööndis). Teie tegevus on vastuolus EhS § 70 lg 2. Nimetatud lõike
punktidest 1,4 ja 6 tuleneb, et ehituse kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis
ohustavad ehitist, selle korrakohast kasutamist ning takistavad ehitise hooldamist ja
muud seaduses sätestatud tegevused. Riigimaale ja haljasalale tee äärde püsivalt pargitud
sõidukid takistavad tee hooldamist (suvel tee kõrvalt heina niitmist ning talvel
lumetõrjet) ning piiravad riigiteelt külgnähtavust ja tekitavad sellega liiklusohtu.
2.3. EhS § 130 lg 7 järgi teostab Maanteeamet riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee
ehitamise, kohalike teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja
kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjate ning pädevale isikule
esitatud nõuete täitmise üle.
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Ettekirjutuse koostaja:

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaimar Kukk
järelevalvespetsialist
järelevalvekeskus

Kaimar Kukk
6119315 Kaimar.Kukk@mnt.ee
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