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ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, ehitusseadustiku (EhS) § 70 lõike 2 punktide 1, 4, 6
liiklusseaduse (LS) § 72 lg 1, 3 ja EhS § 130 lõike 7 alusel teeb Maanteeamet Xxx Xxxxxxxx-ele,
täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
1. Lõpetada riigitee nr 23183 Rulli - Jõgeveste km-l 5,058-5,69 vasakul pool teed asuval
teemaa-alal (Koordipõllu 20301:001:0213 piirnev) põllumajanduslikuks tegevuseks
kasutamine;
2. Taastada põllumajandustööde käigus hävinenud riigitee nr 23183 Rulli - Jõgeveste km-l
5,058-5,69 vasakul pool teed asuva teeäärse kraavi välimine nõlv (kaldega 1:1,5) ja kraavi
põhi (keskmise sügavusega 0,8 m) ning kolm maakividest truubiotsa kindlustust (km
5,100; 5,314 ja 5,600). Kraavi ei pea taastama Koordipõllu 20301:001:0213 kinnistule
põllumajandusmasinatega sõitmise kohas, mille alla tuleb paigutada kraavipõhjaga sama
tasapinnas olev, vähemalt 6 m pikkune, läbimõõduga 30 cm, truubitoru.
3. Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 31.12.2020.
SUNNIRAHA HOIATUS:
EhS § 133 kohaselt võib korrakaitseorgan ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada
sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele
sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet EhS § 133 alusel sunniraha 1 200 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. Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on
täidetud. Kui adressaat ei täida ettekirjutust tähtajaks, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse
alustamiseks. Sel juhul lisanduvad sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.
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Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 11 lg 1 kohaselt, kui adressaat hoiatuses ettenähtud tähtaja
jooksul ei täida talle ettekirjutusega pandud kohustust, mis ei ole temaga lahutamatult seotud, võib
pädev haldusorgan selle adressaadi kulul täita ise või korraldada selle täitmise kolmanda isiku
poolt.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Ettekirjutuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada vaie Maanteeametisse haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras. Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist,
kui kohus ei otsusta teisiti.
1. Asjaolud
1.1 12.11.2020 tuvastas teehooldaja, AS Trev-2 Grupi hooldemeister Xxxx Xxxxxx, et riigitee nr
23183 Rulli – Jõgeveste km 5,1-5,69 vasakul pool teed on Koordipõllu 203301:001:0213
kinnistu maaharimisega tuldud riigitee alasse. Selle tulemusena on kraav osaliselt kinni
küntud. Samuti on kahel teetruubil väljavoolu otsakindlustus ülesküntud, mis takistab vee
äravoolu truubist ja külgkraavidest. Ebaseadusliku tegevusega ohustatakse teed või selle korra
kohast kasutamist. See seisneb selles, et vete äravoolu puudumisel tee märgub ja laguneb.
Suurte vihmade ja lume sulamise ajal võib vesi hakata üle tee voolama, mis omakorda ohustab
tee muldkeha püsivust (uhtumise oht) ja võib muuta tee läbimatuks.
1.2 Kinnistusregistri andmete kohaselt on Koordipõllu 20301:001:0213 omanikud Xxx
Xxxxxxxx (ik xxxxxxxxxxxx) ja Xxxxx Xxxxxxxx (ik xxxxxxxxxxxx).
1.3 Piiriprotokolli (12.05.2016 Tartus, Ain Uibopuu poolt koostatud) kohaselt on Koordipõllu
20301:001:0213 ja riigitee nr 23183 Rulli – Jõgeveste 20302:003:1584 kinnistute piir sirge ja
kulgeb 8 m kaugusel tee telgjoonest, vasakul pool teed.
1.4 16.11.2020 teavitas Maanteeamet Koordipõllu kinnistute omanikke, Xxx Xxxxxxx ja Xxxxx
Xxxxxxxx, EhS § 130 lg 7 järgi riikliku järelevalvemenetluse alustamisest ja kutsus neid
20.11.2020 kohapeale (riigitee nr 23183 km 6) asjaolude selgitamiseks, lahenduse leidmiseks
ja arvamuse avaldamiseks.
1.5 20.11.2020 teostas Maanteeamet Valga maakonnas, Tõrva vallas, Jõgeveste külas paikvaatluse,
millega tuvastati, et riigitee nr 23183 Rulli – Jõgeveste km 5,058-5,69 teemaa (Koordipõllu
20301:001:0213 piirnev ala) on osaliselt üles haritud. Küntud on paralleelselt teega 1,4-3,0 m
laiusel riigitee nr 23183 Rulli - Jõgeveste kinnistu (20302:003:1584) osal. Põldu on haritud
kuni teeäärse kraavi põhjani, mille tulemusena on likvideeritud kraavi välimine nõlv ja
kahjustada on saanud kahe teealuse truubi otsakinnistud (km km 5,100; 5,314 ja 5,600).
Riigitee nr 23183 Rulli – Jõgeveste teemaa-ala ei ole Maanteeamet lubanud kasutada
liiklusväliseks tegevuseks (s.t. teemaa põllumaana kasutamiseks).
1.6 Ajavahemikul 07.mai-30.september 2018 teostati riigiteel nr 23183 Rulli – Jõgevestel
kruusatee remont, mille käigus rajati/uuendati teeäärsed kraavid, keskmise sügavusega 0,8 m
ja kraavi välimise nõlvakaldega 1:1,5.
1.7 Koordipõllu kinnistu omanik Xxxxx Xxxxxxxx selgitab, et Koordipõllu kinnistut kasutab
ainuisikuliselt tema endine abikaasa Xxx Xxxxxxxx ja kogu vastutus tehtu (teemaa kasutuse,
kraavi ja truupide kahjustamise) osas lasub temal.
1.8 Koordipõllu kinnistu omanik Xxx Xxxxxxxx kinnitab, et tema tegeleb Koordipõllu kinnistu
harimisega ja on osaliselt kasutanud ka teemaad. Teemaa kasutamist põhjendab, et soovis
vältida võsastumist ja umbrohtumist. Lisab, et kui selline kasutus on vastuvõtmatu, siis jätab
selle osa harimata ning on nõus kõrgematel kohtadel kraavid taastama.
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2. Õiguslikud põhjendused
2.1. EhS § 92 lg 6 kohaselt täidab Maanteeamet riigiteedele teeomaniku ülesandeid. LS § 72 lg
3 kohaselt võib teed kasutada liiklusväliseks tegevuseks üksnes teeomaniku kirjalikul loal
ja tingimustel. Xxx Xxxxxxxx sellist kirjalikku luba ei oma. Seega tegeles Xxx Xxxxxxxx
maa harimisega riigitee nr 23183 Rulli - Jõgeveste kinnistu (20302:003:1584) osal
ebaseaduslikult s.t teeomaniku loata.
2.2. Teeäärse kraavi eesmärk on juhtida teelt (sh muldest) ära liigvesi. EhS § 92 lg 1 kohaselt
loetakse teeks ka tee toimimiseks vajalikud muud rajatised. LS § 72 lg 1 kohaselt ei tohi
teed kahjustada ja risustada. Koordipõllu kinnistu maaharimisega on kahjustatud teeäärset
kraavi ja truubi otste kindlustusi. Sellega on kahjustatud teed kui ehitist ja takistatud tee
toimimiseks vajalik - liigvee ärajuhtimine.
2.3. EhS § 70 lõike 1 kohaselt on ehitise kaitsevöönd ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala.
EhS § 71 lõike 1 kohaselt on avalikult kasutatava tee kaitsevöönd teed ümbritsev maa-ala,
mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid
keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Teel on kaitsevöönd, kui tee on
avalikult kasutatav. Riigitee nr 23183 Rulli - Jõgeveste on avalikult kasutatav tee ja tema
kaitsevööndi laius on 30 meetrit.
2.4. EhS § 70 lõige 2 sätestab ehitise (sh tee) kaitsevööndi üldised piirangud. EhS § 70 lõike 2
punktidest 1, 4 ja 6 tuleneb, et ehitise kaitsevööndis on keelatud tegevused, millised
ohustavad ehitist, selle korrakohast kasutamist, takistavad ehitise hooldamist ja muud
seaduses sätestatud tegevused.
2.5. Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise
omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust (EhS § 70 lõige 3).
2.6. Riigitee 23183 Rulli - Jõgeveste teemaa-ala põllumajanduslikel eesmärkidel kasutamine
takistab tee (ehitise) hooldamist (nt niitmine, kraavide süvendamine jne) ja sellega kaasneb
ka oht liiklejatele (väheneb külgnähtavus s.t on ohustatud tee korrapärane kasutamine.
Truubiotste kindlustuste lõhkumisega on takistatud vee vool teeäärsetes kraavides.
Teeäärsete kraavide korrastamata jätmisega ohustatakse tee kui ehitise püsivust.
2.7. KorS § 28 lõike 1 kohaselt on ohu või korrarikkumise korral pädeval korrakaitseorganil
õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või
korrarikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda käesoleva paragrahvi lõikes 2 või
3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses
määratud tähtaja jooksul.
2.8. EhS § 130 lõike 7 järgi teeb 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.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Teet Sepp
järelevalvespetsialist
järelevalvekeskus, õigusosakond

5150745 teet.sepp@mnt.ee
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