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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

1.1. Töö koostamise alus 

Käesolev projekt on koostatud Sangaste Vallavalitsuse tellimusel Sangaste Tammpargi projekti 

koostamiseks. Projekt on koostatud vastavalt Vallavalitsuse lähteülesandele (lisa 5). 

Töö koostamisel on kasutatud järgimisi alusmaterjale: 

 Tammepargi 72401:001:0125 Maa-ala plaan tehnovõrkudega (koostaja Vello Kruus FIE, 

mõõdistatud novembris 2016); 

 tellija poolt esitatud lähteülesanne ja pargi võimalik tsoneering (skeem 7). 

Välitööd teostati veebruaris 2017. 

Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis. Projekti autor on Sulev Nurme (MKA tegevusluba nr. VS 

137/2004-E). Projektis kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 

1.2. Asukoht, kaitserežiim 

Projektala, Tammepargi 72401:001:0125 kinnistu, asub Valga maakonnas, Sangaste alevikus, Tiidu 

külas. Maa-ala haldab Sangaste Vallavalitsus. 

Projektala ei ole kaitse alla, kuid piirneb Sangaste mõisa pargist algava tammealleega (skeem 1), mis 

on nii muinsuskaitse all (Sangaste mõisa park, kultuurimälestise reg nr 23242) kui looduskaitse all 

(Sangaste mõisa park, KKR nr KLO1200428). 

 

 

Skeem 1.  Asukohaskeem, projektala on tähistatud sinisega. Valge punktiiriga on tähistatud Sangaste mõisa pargi 

tammeallee (Maa-ameti kaardiserver). 

 

Sangaste mõisa park 

Sangaste alevik 
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Skeem 2.  Projektalaga piirnevad muinsuskaitsealused objektid, kinnismälestise (Maa-ameti Kultuurimälestiste 

kaardirakendus). 

 

 

Skeem 3.  Projektalaga piirnevad looduskaitsealused objektid (Maa-ameti Looduskaitse ja Natura kaardirakendus). 

 

1.3. Sangaste mõisa park. Ajalooline lühiülevaade 

Kuna pargi kohta on antud põhjalikud ülevaated Artes Terrae varasemates Sangaste mõisa parki 

puudutavates töödes antakse alljärgnevalt lühiülevaade pargist1. Alljärgnev ülevaade refereerib 

viidatud tööd. 

                                                           

1 Nurme, S, Breede, T. Kaare, E. 2011. Sangaste metsapargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ töö nr 25KP11. Tartu. 
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Sangaste mõisa park on liigirikas mitmekesise reljeefiga park, mis jaguneb lossi ümber olevaks pargiks 

ja pisut eemale jäävaks metsapargiks. Metsapark on silmapaistev oma aukartustäratava puittaimede 

introdutseerimise ajaloo poolest. Vanemad säilinud ja suuremõõtmelised puittaimede võõrliigid ja 

nende grupid ning massiivid on krahv F. Bergi poolt istutatud 20. sajandi alguses.  

Arhitekt Otto Pius Hippiuse ja krahv F. Bergi koostöös viljana 19. sajandi lõpul neogooti stiilis 

mõisahoone. Samaaegselt lossi ja abihoonete ehitamisega, 1880. aastatel,  tehti ümberkorraldusi ka 

Sangaste pargis. Lossipargi juurde asuti kujundama metsaparki inglise vabakujulise pargi vaimus 

vastavalt krahvi enda projektile. 

Projektala asub  tegelikult Vastemõisa, mis oli Sangaste mõisa karjamõis, maadel. Sangaste  Lossi 

juurest alevikku suunduv tammeallee, otsustades puude vanuse järgi pärineb arvatavasti pargi 

varasemast perioodist. Allee pikkus on ca 2900 m. Projektalaga piirneb sellest Sangaste 

alevikupoolne ots ca 350 m ulatuses. Allee on üsna hästi säilinud, kuid puude seisund ei ole hea tänu 

2011-2012 toimunud teetöödele ja kergliiklustee ehitusele puude juurtele. Projektala piirab lõunast 

teinegi ajalooline tammerida, mis ei ole kaitsealune. Puude mõõtmete järgi otsustades on puurea 

vanus üle 200 aasta ja kuulub järelikult samuti pargi varasema perioodi juurde. Puuderida on 

palistanud peateelt hargnenud kõrvalteed, mis viis Vastsemõisa viivale teele. Üheverstaselt kaardilt 

(skeem 5) nähtub, et nii Vastemõisani viinud peateelt hargneva diagonaalse tee ääres kui põhja 

suunas, praegusele Sangaste-Tõlliste maanteele, viinud tee olid palistatud alleedega. Säilinud puude 

järgi otsustades olid arvatavasti kõikide teede ääres tammealleed. Vastemõisa tee ääres on vanast 

alleest säilinud tänini vaid üks puu, Sangaste lossi poole suunduval harul on säilinud üks puude rida 

(skeem 5). Projektala keskel on asunud Vastemõisa juurde kuulunud majandushoone (skeem 4). 

 

 
Sangaste loss 

Vastsemõisa 

Sangaste alevik 
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Skeem 4.  Projektala asukoht Vastsemõisa maadel 1862 – 1867. a kaardil
2
.  

 

Skeem 5.  Projektala asukoht Vastsemõisa maadel üheverstasel kaardil (1894-1922; Maa-Ameti Ajalooliste kaartide 

rakendus)   

 

Foto 1.  Vastsemõisa poole suunduva endise teeharu ääres säilinud tammerida, vaade Sangaste-Tõlliste maantee poolt. 

 

                                                           

2 Hofs-Charte von der Privat Schloss Sagnitzschen Hoflage Ermesberg. Eesti Ajalooarhiiv 3724.4.1390 leht 1 

 



Sangaste Tammepargi eelprojekt 1687KP2 

 

AB Artes Terrae 9 
 

 

Foto 2.  Kaitsealune Sangaste mõisa pargi allee, vaade projektala läänenurgast Sangaste aleviku suunas. 

 

Foto 3.  Vastsemõisast praegusele Sangaste-Tõlliste teele kulgenud alleest on säilinud üksik tamm. Vaade projektala 

kagunurgast Sangaste-Tõlliste tee suunas. 
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Foto 4.  Kaitsealust tammealleed eraldab projektalast kergliiklustee ja Maanteeameti poolt hooldatav kuusehekk. 

 

Foto 5.  Projektala katab ebaühtlase tihedusega tammenoorendik. 
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2. Olemasolev olukord 

2.1. Puistu 

Projektala moodustab endine avatud rohumaa, millel on hakanud kasvama hulgaliselt hariliku tamme 

looduslikku uuendust. Vald on läbi viinud 2016 a võsa raie, millega on välja raiutud pajud, remmelgad 

jm kiirekasvuliste lehtpuude uuendus. Säilitatud on noored harilikud tammed (67% praegusest 

noorendikust), üksikud harilikud kuused ja harilikud männid. 

Kokku kasvab alal 270 puud, neist 185 on noored harilikud tammed, 14 piirneva kaitsealuse 

tammeallee tammed, 17 vastemõisa suunas kulgenud tee äärsed harilikud tammed, ülejäänud puistu 

moodustavad üksikud harilikud kuused (29, va kuusehekid) ja harilikud männid (12) ning üksikud 

arukased (10) ja vahtrad (1). 

Vanade alleedetammed on diameetriga 60...100 cm, noored tammed diameetriga 2...8 cm (kõrgus 

1...4 m), kuused diameetriga 1...4 cm (kõrgus 0,5...2m), männid diameetriga 6...15 cm (kõrgus 4...6 

m). Alleepuude seisund on rahuldav, kaitsealune allee on rahuldavalt hooldatud Vastemõisa poolne 

puuderida vajaks kohati võrahooldust. Kaitsealune alleeosa on nõrgestatud teetööde tagajärjel. 

Vanades alleedes esialgsel hinnangul hetkeseisus ohtlikke puid ei ole, täpsema seisundi 

väljaselgitamiseks oleks otstarbekas teha vanade puude VTA hinnang üksikpuude kaupa. 

Noor puistu hetkeseisus on normaalse tihedusega, kuid vajab puude kasvu hoogustudes 

harvendamist 5...10 aasta pärast. 

2.2. Projektala 
Projektala on suhteliselt tasane, tuntava tõusuga lääne (Sangaste mõisa) suunas. Hooned ja rajatised 

(sh varemed) puuduvad. Projektala idaserva piirab maanteeäärne madal kraav, põhjast piirneb 

Sangaste-Tõlliste teega paralleelse kergliiklusteega ja sea projektalast eraldava kuusehekiga. Idast 

piirneb ala Laksi-Vastsemõisa-Antsi teega, viimaselt on ka juurdepääs projektalale projektala 

kagunurgast, endise Vastsemõisa tee otsast. Ala läbib idaservas side-õhuliin ja kagunurgas elektri-

õhuliin. Kogu maa-ala on maaparandushoiuala (Sangaste-1) ja jääb osaliselt maanteede 

kaitsevöönditesse (skeem 6). 

 

Skeem 6.  Projektalal kehtivad kitsendused (Maa-Ameti kitsenduste rakendus).   
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3. Kavandatava tegevuse mõju hinnang kaitsealusele tammealleele 
Projektiga kavandatava tegevuste mõju kaitsealusele alleele puudub, kuna plaanitud rajatised ulatu 

alleeruumi va ühendus kergliiklusteega projektala läänenurgas, ent kuna puud paiknevad haljasribal 

maantee ja olemasoleva kergliiklustee vahel, millega plaanitav kruusakattega jalgtee liitub põhja 

suunast, siis kaevetöid puude juurtel ei toimu. 

Väärtuslik endise Vastemõisa teeäärne tammeallee säilitatakse oleval kujul, alleealune tee säilib 

pinnaseteena, millel on ette nähtud vaid aukude täitmine ning ebatasasuste silumine mitte 

sügavamal kui 10 cm. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et projektlahendus olemasolevat kaitsealust tammealleed ei mõjuta ega 

halvenda selle seisukorda. 

4. Projektlahendus 

4.1. Tegevused olemasolevas puistus 

Olemasolevas noores tammikus ei ole hetkeseisus harvendamine vajalik, kuid see tuleb läbi viia 

tulevikus 5...10 aasta pärast sõltuvalt noorte tammede kasvukiirusest. Harvendusraiel tuleb välja 

raiuda kehvema kasvuga allajäänud eksemplarid arvestusega, et säilitatavatele puudele oleks tagatud 

kasvuruum min 8x8 m puu kohta. Säilitada võib gruppidena kasvanud puid ka tihedamalt kui grupp 

moodustab kompaktse esteetilise võra. Noortele tammedele tuleb ülepinnaliselt teha võra 

kujunduslõikus. 

Projektiga on ette nähtud üksikute deformeerunud võraga noorte ebaperspektiivsete kuuskede, 

kaskede ja üksikute tammede raie (näidatud koondplaanil). Üksikud tammed, mille praeguse 

asukohaga projektlahendus arvestada ei saa või mis kasvavad hetkeseisus juba liiga tihedalt koos, on 

ette nähtud ümber istutada (vt koondplaan). 

4.2. Kontseptsioon 

Projektlahenduses on lähtutud põhiosas tellija poolsest tsoneeringust (skeem 7). Lähtuvalt 

olemasolevast juurdepääsuvõimalusest Laksi-Vastsemõisa-Antsi teel on parkla asukohta muudetud 

ning toodud selle juurdepääs olemasolevale mahasõidule endise Vastsemõisa tee otsas. Projektiga 

on lahendatud plaanitava puhkeala rajatiste asukohad ning täpsustatud tellija poolt lähteülesandega 

etteantud tarindite asukohad ja tüübid. Täiendavalt on sisse toodud pagi sissepääsude markeerimine 

pergolatega. Projektiga on lahendatud: 

 jalg- ja terviserajad; 

 põhimõtteline mahasõit parklasse ja parkimine; 

 välitreeningu ala; 

 lastemänguväljak; 

 näidatud asukohad kolmele paviljonile lähtuvalt plaanitud tegevustest ja tulevastest 

vaatesuundadest; 

 näidatud asukoht laululavale ja lõkkeplatsile; 

 näidatud asukoht tualettidele; 

 antud pargimööbli kujundus ja paiknemine; 

 lahendatud täiendav haljastus. 
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Skeem 7.  Tellija poolne nägemus pargiala tsoneeringust.   

 

4.3. Teed ja parkimine 

Projektala teede asendil on lähtutud võimalikest juurdepääsudest ning eeldatavast liikumis-

kasutusloogikast maa-alal. Jalgtee laius on 2 m. Jalgteed teha purustatud kruusa kattega, kahepoolse 

põikikaldega (2...3%). Äärekivi vm ääristust ei paigaldata. Parkla on ette nähtud kuni 20-le 

sõiduautole. Parkla on samuti purustatud kruusa kattega (joonis 3), äärekivita. Parklale anda 

ühepoolne kalle olemasolevat reljeefi jälgides 2,5...4%. Vertikaalplaneerimisel jälgida olemasolevat 

reljeefi, minimeerides mullatöid, kõrgused täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Et vältida juurestiku kahjustamist ei ole ette nähtud tammereaga piirnevale endisele Vastsemõisa 

teele katet, teel tuleb augud täita ja konarused tasandada. Mullatööde sügavus tammerea juurte 

piirkonnas (ca 15 m raadiuses puude tüvedest) mitte üle 100 mm. 

Jalgrataste parkimine on ette nähtud parkimisstatiividega (vt lisa1, lisa 2), statiivide asukohad on 

näidatud joonisel 2. Jalgrataste parkimiskohtade arvu täpsustab tellija. 

4.4. Spordi- ja mänguväljak 

Spordi- ja mänguväljak on lahendatud projektala idaosas, asukoha valikul on arvestatud parklaga ja 

juurdepääsuvõimalusega alevi poolt. Välitreeningala jääb parkla poole (joonis 2), lastemänguväljak 

alevi poole. Treeningalal on kasutatud tellija poolt etteantud treeningvahendeid, mängualale on 

valitud vahendid vanuserühmale 3...12 a. Kummagi ala juurde on plaanitud paviljon. 

Ümber spordi- ja mänguala on kaarekujuliselt kavandatud nn takistusrada, mille ehitamine on 

valikuline. Takistusraja elemendid nähakse ette edasise projekteerimise käigus, näited võimalike 
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laheduste kohta on antud joonistel 6-1...6-2. Takistusraja elementide ehitamisel on soovitatav 

kasutada võimalikult looduslähedasi, taaskasutust soosivaid ja lihtsaid lahendusi (puit, looduskivi). 

Treeninguala katteks on jalgteedega sarnane kruusakate, mänguala kaetakse 400 mm paksuselt 

hakkepuiduga või kohalevalatava turvakattega – lõpliku lahenduse valib tellija, konstruktsioon 

täpsustatakse edasise projekteerimisega. Takistusraja kate 200...300 mm hakkepuit. Hakkepuidu 

paigaldamiseks tuleb koorida mätas 150...200 mm sügavuselt. 

Spordi- ja mänguvahendid (lisad 2,3) paigaldada vastavalt tootja juhistele. 

4.5. Pargimööbel, väikevormid 

Projektalale on ette nähtud 3 paviljoni. Näidisena on projektis antud valmistoodanguna paviljon 

Lappset Boulevard (lisa 4), kuid kasutada võib mistahes tootja sarnase kuju ja suurusega paviljone. 

Paviljonid on 6-nurksed, sissepääsuga ühelt küljelt ning teistelt külgedelt poolavatud (800...900 mm 

piire/sein). Paviljonid on põrandata. Soovitatav on lahendus, kus istepingid on kinnitatud paviljoni 

piirde/seina külge. 

Pinkide asukohad on näidatud joonisel 2. Võimalik pingitüüp on antud lisas 1 (Lappset Scandinavia 

NF2531M- seljatoeta, NF2271- seljatoega). Kasutada võib mistahes tootja sarnaseid pinke. Pingid 

peavad olema maasse ankurdatavad, isteosa/seljatugi peab olema puidust. 

Projektala sissepääsude juurde on ette nähtud infotahvlid (joonis 5). Infotahvlid on kavandatud 

puidust, konstruktsioon võimaldab kasutada infoalusena mõlemat infotahvli külge. Infotahvlite 

paigaldamine on valikuline. 

Pargi sissepääsud on plaanitud markeerida pergolatega (joonised 4-1, 4-2). Pergola pikkus võib olla 

varieeruv: parkla sissepääsu pergola on projektlahenduse kohaselt 12,3 m teiste sissepääsude 

pergolad 6,5 m. Pergolatele lastakse kasvama ronitaimed. Pergolate paigaldamine on valikuline. 

Prügiurnide paigaldamise otsustab tellija. Võimalik prügiurni tüüp on antud lisas 1. 

4.6. Lava, lõkkeplats, välikäimlad 
Lava, lõkkeplatsi ja välikäimlate asukohad on näidatud joonisel 2. Mainitud rajatiste lahendus 

töötatakse välja edasise projekteerimise käigus. 

4.7. Haljastus 
Raiete, ümberistutuste ja uushaljastuse lahendus on antud koondplaanil. Uushaljastuse kavandil on 

arvestatud tellija nägemusega (joonis 7) pargist. Istutustega täiendatakse valdavalt olemasolevat 

tammepuistut. Tammede istutamist saab teostada ürituste ja tähtpäevade raames. Kontrastiks on 

ette nähtud täiendada olemasolevaid kuusegruppe. Paviljonide, spordi- ja mänguplatsi ümbrus, 

parkla ja juurdepääsude  ning sissepääsude ümbruses on kasutatud kodumaiste või haljastuses 

tavapärastest võõrliikidest põõsaste massistutusi eeskätt silmailuks ja tuulevarjuks. Põõsaste liike ja 

vorme võib vahetada samaväärsete (kõrgus, värvus) liikide vastu. 

Kasutada soovitavalt Eesti päritolu istikuid. Kasutatavate puuistikute parameetrid: 

 kõrgus: mitte alla 4,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm; 

 võra kõrgus maapinnalt: mitte alla 2,5 m ja mitte üle 3,0 m; 

 juurepalli läbimõõt: min 60 cm; 

 põõsad vähemalt 5 elujõulise haruga, harude kõrgus mitte alla 50 cm; 

 ronitaimed vähemalt kahe 90 cm pikkuse elujõulise haruga. 
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Kõik puuistikud toestada 2...4 tugiteibaga, kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel 

tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multšida okaspuukoorepuruga (paksus 50 mm). 

Põõsagruppide välisservad esimesel kahel istutusjärgsel aastal muru niitmise ajaks tähistada. 

Säilitada alal välja kujunenud aasataimestik. 

4.8. Tööde mahud, taimmaterjali loetelu 

Töömahtude tabelis ei kajastuvad põhiliste tööde mahud. Valikuliste objektide (pergolad, infotahvlid, 

laululava jms) mahud täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

/Digiversioonis esitatud eraldi failina/ 

5. Tööde teostamine 

5.1. Üldnõuded 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab Sangaste VV. Kuna projektala piirneb kaitsealuse 

objektiga, tuleb ehitustööd kooskõlastada ja organiseerida Looduskaitseseaduses ja 

Muinsuskaitseseaduses sätestatust lähtuvalt. Tööd tuleb kooskõlastada Maanteeametiga ja 

võrguvaldajatega. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 

täpsustada maa-aluste tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele 

seadustele ning määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud 

ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. Töövõtja peab kõik tööd 

teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Kasutada võib ainult 

materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga (sertifikaadiga). 

Ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 15-

s ette nähtud korrale.  

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, 

millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või 

projekti täpsustamiseks pöörduda projekteerija poole. 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud – tööde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse 

käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde 

lõppedes taastada. 

5.2. Tööde kvaliteedinõuded 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning: 

 MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

 Tarindi RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid. 
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Tööde teostamisel jälgida Tee ehitamise kvaliteedinõudeid3 ning lähtuda "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"4 antud tööde kirjeldustest:  

▪ ehitusobjekti ettevalmistus -  ptk 2. Ehitusobjekti ettevalmistamine; lk 16; 

▪ raadamine ja juurimine, säilitatavate puittaimede kaitse – ptk 2.2. Raadamine, teemaa 

puhastamine ja säilitatavate puude kaitse; lk 16; 

▪ mulla- ja kaevetööd – ptk 3. Kaevetööd; lk 26; 

▪ puitkonstruktsioonid – ptk 6.14., 6.16. Puitkonstruktsioonid; Puitkonstruktsiooni värvimine lk 90; 

▪ teekatendid – ptk 4.1., 4.2. Ettevalmistustööd; Aluse ehitamine; lk 41; 

▪ väikevormid – ptk 9.13. Lisapaigaldised; lk 151. 

 

Mänguvahendite, spordivahendite ja valmis pargimööbli ning paviljonide paigaldamisel tuleb 

arvestada tootja nõuetega. 

Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskõlastatult tellija ja projekteerijaga lubatav, kui 

sellega ei muutu rajatiste välimus, püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite 

kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

5.3. Keskkonnanõuded 
Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab 

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Teekünade tegemisel muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada taas maapinna 

tasandustöödel. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud alad murustada 

loduslähedase heintaimede seguga. Raiejäägid töödelda ümber kütteks või saematerjaliks, oksad 

töödelda hakkepuiduks. 

Materjali vedu teostada olemasolevatel teedel. Kaeve- jt mullatööde ajaks näha ette tähistatud 

tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas. Tehnorajad peavad olema võimalikult väljas puude 

võrade alt ja juurte levikualast. Materjali vedu ei tohi teostada pika sajuperioodi järel, vedu tuleb 

teostada võimalikult kuiva ilmaga.  

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale. Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad on 

ettenähtud säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises 

seisukorras.  

5.4. Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele transpordile läbipääs suletud.  

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Tööd tuleb 

organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust maanteedel. Juhul, kui toimub tegevus, 

mis takistab või ohustab liiklemist projektalaga piirnevatel maanteedel, tuleb tööpiirkond tähistada, 

                                                           

3 RT I, 07.08.2015, 1 
4 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 



Sangaste Tammepargi eelprojekt 1687KP2 

 

AB Artes Terrae 17 
 

paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"5.  

                                                           

5 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 


