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ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1 ja ehitusseadustiku (EhS) § 130 lõike 7 alusel teeb
Maanteeamet Tallinna Linnakantseleile, registrikoodiga 75014920, täitmiseks kohustusliku
ettekirjutuse:
1. lõpetada kohaliku tee nr 7840913 Rebase tänav Tallinna linnas, Majandus- ja
taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ nõuete rikkumine ning
tagada vee äravool tee pinnalt.
2. määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 01.07.2020.a.
SUNNIRAHA HOIATUS:
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet EhS § 133 alusel sunniraha 6 400 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 seadustiku
sätestatud korras.
1.

Asjaolud
1.1.

Maanteeametile laekus 23.01.2020 kaebus kohaliku tee seisundinõuetele
mittevastavusest Tallinna linna haldusalas oleval teel number 7840913 Rebase tänav
km 0,409-0,543. Teataja väitel on teepinnal ja teel tõsised puudused sadevete
äravooluga. Vihmaste ilmade korral on kogunenud sajuvete tõttu jalakäijatel võimatu
tänavat läbida. Tänaval elab ka palju lapsi, kes liiklevad peamiselt jalgsi, ning
seetõttu ei ole tee selline olukord talutav. Teine suurem probleem Rebase tänaval on
teataja sõnul praod ja augud, mis on oluliselt suuremad kui on lubatud Tee
seisundinõuete määrusega. Lõigu algusesse on paigaldatud küll
liikluskorraldusvahend, kuid sellega ei looda tingimusi ohutuks liiklemiseks kuna
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auke on palju ning tagamata vee äravoolu tõttu ei ole auke ja pragusid autojuhtidel
ega ka jalakäijatel võimalik märgata.
1.2.

03.02.2020 teostas Maanteeamet Tallinna linnas Rebase tänaval paikvaatluse.
Paikvaatluse käigus fikseeriti, et tänavale oli kogu katte laiuses kogunenud sadevesi
maksimaalse teel mõõdetud sügavusega 11 cm. Teele kogunenud vee tõttu on
oluliselt raskendatud jalakäijate liiklemine ning elanike pääs koju ja kodust välja.
Samuti ohustab sõiduki ratastega pritsitav vesi tee kõrvalkruntide omanike
puitlaudismaterjalist piirdeaedu.

1.3.

06.02.2020 saatis Maanteeamet Tallinna Linnakantseleile kui teeomanikule kirja
järelevalvemenetluse alustamisest ning selgituste küsimiseks.

1.4.

17.02.2020 saatis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet vastuse millega anti
teada plaanist Rebase tänava sademevee ära juhtimise parendamiseks rajada
imbkaevud ning seejärel korrastada ka sõidutee teekatte ning teepeenrad. Sobivate
ilmastikutingimuste korral on imbkaevude rajamistöödega planeeritud alustada
käesoleva aasta I kvartali jooksul. Sõidutee teekatte ja teepeenra remonttööd on
planeeritud teostada hiljemalt käesoleva aasta 1. juuliks.

Õiguslikud põhjendused

2.

2.1. Ehitusseadustiku (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.
2.2. Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on reguleeritud Majandus- ja taristuministri
14.07.2015 määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded“.
2.3. Tallinna linna kohalik tee 7840913 Rebase tänav on teeregistri andmetel avalikult
kasutatav tee.
2.4. TSN § 2 lg 1 sätestab, et seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse
reguleerimisalasse jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.
Teel asuvate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmise eest vastutab nende
omanik.
2.5. TSN § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele.
2.6. TSN § 6 lg 1 p 7 järgi peab tee pinnalt olema tagatud vee äravool. Maanteeamet mõõtis
Rebase tänaval kogunenud seisva vee sügavuseks 11 cm. TSN Lisa 3 sätestab, et
tugipeenra kõrgus ei või erineda katte servast rohkem kui 5 cm. Maanteeamet mõõtis
Rebase tänaval tee tugipeenra maksimaalse kõrguse katte servast 12,9+(+-1) cm, mis on
vähemalt 6,9 cm üle TSN lubatu. Seega ei ole Tallinna linna kohalikul teel Rebase tänav
täidetud TSN § 6 lg 1 p 7 ja Lisa 3 kehtestatud nõuded.
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaimar Kukk
järelevalvespetsialist
järelevalvekeskus

Lisaadressaadid:

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Kaimar Kukk
6119315 Kaimar.Kukk@mnt.ee
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