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Mustvee Vallavolikogu  

26.06.2019 määrusele nr 9 

 

1. Mustvee valla teed   

 

Mustvee valla kohalikud teed on valdavalt kruuskattega, väike osa on kõvakattega teid (asfalt- 

ja kergkatend), kuid esineb kohati ka pinnaskattega teid. Suures osas asuvad valla teed 

hajaasustusega alal ja on peamiselt ühendusfunktsiooniga, st on ühendusteedeks külade ning 

majapidamiste vahel riigi kõrval- ja tugimaanteedega. Pikemas perspektiivis tuleks tõsta 

tolmuvabade katete osakaalu. 

 

Visuaalse vaatluse põhjal võib öelda, et valdavalt kasutavad teid kohalikud elanikud ja 

põllumajandustransport, vähemal määral maakonna bussitransport ning turistid. Hinnanguliselt 

jääb aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus kohalikel teedel oluliselt alla 200 auto ööpäevas. 

Vaatlusperioodil oli teede seisukord pigem hea või rahuldav, kuid esines ka mitterahuldavas 

seisukorras teid, mis vajavad hoolduse käigus kruusa peale vedamist või lausa 

rekonstrueerimist. 

 

Peamised puudused teedel on seotud teekatte ebatasasusega, mis mõjutab otseselt 

sõidumugavust, st esineb nii auke, kui ka nn "trepis katet". Teehoiukava koostamise käigus ei 

võetud kruuskattest proove ning ei mõõdetud katte paksust. Vaatluse ja üldise praktika põhjal 

tuleb märkida, et peamine põhjus kruusateede seisukorra kvaliteedi langusel on kas liiga õhuke 

kulumiskiht, vale sõelkõvera ja omadustega kulumiskihi materjal. 

 

Liikluskorraldusvahendid valla teedel on olemasolu korral normaalses seisukorras, kuid 

probleemiks suuremate ühendusteede puhul on vähene suunaviitade arv. 

Liiklusohutuse seisukohast on jätkuvalt oluline teemaalt ja ristmike piirkonnas liigse võsa 

ja/või puude likvideerimine. 

 

Veeviimarid on valdavalt töökorras, kuid hooldamata ehk kraavid on niitmata ja truubid 

vajavad setetest puhastamist. Peamiselt likvideeritakse tekkinud puudused (löökaugust, 

ebatasasused jne) korralise hoolduse käigus. 

 

 2. Teede hooldamine 

 

Teede liiklusohutuse tagamiseks ning eluea pikendamiseks tuleb tagada nende korrapärane 

hooldus. Pidev hooldus võimaldab edasi lükata mahukamaid investeeringuid ja annab rahalise 

kokkuhoiu. Teede hooldamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 

14.07.2015 ,,Tee seisundinõuded“ ning lähtuvalt tekkinud puudustest tuleb valida õige 

remondi- ja hooldustehnoloogia. 

 

Mustvee valla linnavälised teed vastavad tulenevalt keskmisest aastasest ööpäevasest 

liiklussagedusest (kuni 200 autot ööpäevas) majandus- ja taristuministri määruses nr 92 

nimetatud esimesele seisunditasemele. Avalikult kasutatavatel teedel, mille liiklussagedus on 

alla 50 auto ööpäevas, samuti juurdepääsuteede puhul, määrab nõuded tee seisundile 
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teeomanik. Linnatänavate seisunditasemete nõuded on toodud majandus- ja taristuministri  

määruse nr 92 lisades 2 ja 7. 

 

2.1. Tee kaitsevööndi hoole 

 

Tee kaitsevööndi hooldetööde alla kuuluvad: 

– võsa ja puude okste lõikamine nõutava külgnähtavuse tagamiseks vähemalt kahe meetri 

ulatuses katte või kraavi servast; 

– liiklusohtlike objektide (suured langemisohtlikud puud, kivid jmt.) eemaldamine; 

– rohu niitmine teepeenardelt ja nõlvadelt; 

– bussiootekodade, teeäärsete puhkekohtade/platside ja teemaa koristamine; 

– teemaal kasvava taimestiku hooldus; 

– liikluskorraldusvahendite (märkide) puhastamine/nähtavuse tagamine. 

 

2.2. Mullete hoole 

 

Mulle on tee põhiliseks osaks, mille püsivusest sõltuvad katte tasasus ja katendi tugevus. Mulde 

püsivus sõltub suurel määral tema niiskusest, mis omakorda oleneb vee ärajuhtimisseadmete 

õigest rajamisest ja hooldamisest. 

– Muldkeha ristprofiil säilitatakse peenarde ja nõlvade planeerimise, täitmise ja lõikamisega, 

samuti kaitsmisega uhtumise ja varisemise vastu. 

– Kõik voolutakistused (truupides, drenaažides, drenaažilehtrite suudmetes) ja mulde 

uhtumised tuleb koheselt kõrvaldada. 

– Mulde kuivendamise tagamiseks puhastatakse torudreenide suudmed ning settekaevud sinna 

kogunenud taimedest ja pinnasest. 

– Katteta peenrad hööveldatakse kattelt vee äravoolu tagamiseks. Peenra põikkalle peab olema 

suunaga muldkeha serva poole ja 2% suurem sõidutee põikkaldest. 

 

2.3. Kruuskatete hoole 

 

Kruusateede katete peamised hoolde meetmed on järgmised: 

– Hööveldamine: profiiliparandus või tasandushööveldamine; 

– Tolmutõrje (odavaim meetod täna CaCl2 kasutades); 

– Kruuskattes nn "läbilöögikohtade" täitmine katteks sobiva kruusmaterjali lisamisega; 

– Kulumiskihi taastamine ehk purustatud kruusakihi (5–6 cm) lisamine vajalikes lõikudes. 

 

2.4. Talihoole 

 

Talihoolde puhul tuleb järgida vähemalt majandus- ja taristuministri  määruses nr 92 lisades 8 

ja 9 toodud nõudeid ja hooldetsükleid. On oluline, et õigeaegselt tehtaks ära ettevalmistööd 

talihooldeks nii kruusateedel, kattega teedel kui ka tänavatel. 

 

Juurdepääsude puhul on hooldetsükli aja määramine teeomaniku kohustus, kuid üldjuhul võiks 

see olla maksimaalselt 24 h nii, et oleks tagatud elementaarsed liikumisvõimalused. 
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2.5. Kattega teede säilitusremont 

 

Kattega teede säilitusremont on remondi liik, mille eesmärgiks on teekatte olemasoleva 

olukorra säilitamine kuni tee või tänava rekonstrueerimiseni. Töö tulemusena sõidumugavus 

küll märgatavalt ei parane, kuid katte lagunemine (murenemine, augud ja osaliselt praod) on 

mõneks ajaks peatatud. Põhiliseks töömeetodiks on kattega teede osas pindamine ja 

kruusateedel kruuskatte pealmise, hööveldamiseks vajaliku kihi taastamine. Töö võib sisaldada 

kraavide puhastamist ja truupide remonti või väljavahetamist ning külmakergete 

likvideerimist. Lähtudes liiklusintensiivsustest on vanade mustkatete ja asfaltbetoonkatete 

remondil põhiliseks töömeetodiks korduspindamine. Tee või tänava katte profiili on soovitav 

parandada enne pindamist sobiva asfaltbetoon-seguga. Vajadusel tuleb tõsta õigele kõrgusele 

trasside kaevuluugid. Sobivaim pindamisliik vanade katete puhul on nn 1,5-kordne pindamine. 

 

3. Investeeringute kavandamine 

 

Käesoleva teehoiukava investeeringute kava on koostatud lähtudes valla teede seisukorrast ja 

tänastest eelarve võimalustest. 

Investeeringute ja teehooldekulude puhul on jälgitud pingerida: 

1. piisavate vahendite tagamine teede ja tänavate regulaarseks korrashoiuks ja ohutuse 

tagamiseks; 

2. piisavate vahendite tagamine teede ja tänavate säilitusremondiks; 

3. investeeringute planeerimine teede arenguks, sealhulgas tolmuvabade katete ehitus, uute 

ühenduste loomine, kõnniteede ehitus, tänavate rekonstrueerimine. 

 

 

 

Kokkuvõte 

 

Korrastatud ja väljaehitatud tolmuvabade katetega teedevõrk parandab valla elanike 

elukeskkonda, suurendab liiklusohutust ja vähendab teehooldekulusid. Kõik see suurendab 

valla ja seal paikneva tootmise konkurentsivõimet ning suurendab maksutulusid. 

 

Teehoiukava on koostatud kirjeldamaks teede ja tänavate seisukorda, tavahoolduse 

põhimõtteid ning vajadusi suuremateks rekonstrueerimistöödeks. Teehoiukavas toodud 

investeeringute kava on vajaduspõhine (st lähtub teede seisukorrast ning kasusaajate hulgast), 

kuid arvestab kohaliku omavalitsuse poolt tehtud varasemaid otsuseid ning võimalusi.  
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MUSTVEE VALLA KOHALIKE TEEDE TEEHOIUKAVA OBJEKTIDE 

NIMEKIRI 2019 

           

Tee nr. 
Objekti nimetus, andmed 

teostatavate tööde kohta 

Piirkond      

  Maksumus    

  eurot    

1. 2. 3.       4.    

           

  Teede projekteerimine ja 

ehitus 

  

    
 

  Mustvee-Kasepää kergliiklustee 

projekteerimine 

Mustvee, 

Kasepää    
 

  Narva tn 16 parkla 

projekteerimine ja ehitus 

Mustvee 

   

 

  Katte remont Tähe tn- Pargi tn 

lõigus 

Mustvee 

14 800   
 

           

           

  Teede remont        

  2,5x pindamisega tolmuvabaks        

4850019 Nurme tänav Mustvee 5000    

4850017 Kruusa tänav Mustvee 5000    

4850044 Õnne tänav Mustvee 1000    

4850031 Liiva tänav (Pihlakani) Mustvee 6500    

  Raudtee tänava ring Mustvee 1050    

4850043 Roosi tänav Mustvee 7000    

  Vene kiriku parkla Lohusuu 2000    

  Teenuskeskuse parkla Lohusuu 2500    

           

           

  1x pindamine        

           

4850039 Tähe- Kastani tänav (Vahtra 

tänavani) 

Mustvee 

4000   
 

1640037 Metsa tänav Avinurme 1400    

1640053 Ülejõe Avinurme 4600    

1640039 Metsanurme tänav Avinurme 2100    

1640049 Kase tänav Avinurme 2400    

4200039 Kala tänav Lohusuu 2000    

4200002 Järve tee Lohusuu 4600    

4200035 Liiva tänav Lohusuu 3800    

4200030 Jõe tänav Lohusuu 1500    

4200034 Kingu tänav Lohusuu 5500    

4200031 Põllu tänav Lohusuu 6000    

  Eesti kiriku parkla Lohusuu 3000    

6570015 Liiva tänav Kasepää 6000    

6570007 Kõrtsi tee Kasepää 6000    

6570047 Jõeääre tänav Kasepää 5000    
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  Greiderduskihi ehitus        

           

4850038 Toominga tänav Mustvee 1000    

7130042 Saarekõrtsi-Saarejärve tee Saare 4000    

7130003 Jaama - Veia tee Saare 6500    

7130007 Nugise tee Saare 600    

7130033 Kallivere-Maardla tee Saare 3000    

7130041 Vanassaare - Lepiku tee Saare 2000    

1640013 Kaevussaaare tee Avinurme 9 000    

1640017 Kütivälja tee Avinurme 3000    

1640001 Laekannu - Saare tee Avinurme 5000    

1640011 Kõveriku - Alekere tee Avinurme 8 000    

1640028 Tammessaare tee  Avinurme 6 000    

6570001 Kriisi tee Kasepää 4 000    

6570002 Nõmme tee Kasepää 4 000    

6570039 Kaitsa tee Kasepää 5000    

4200047 Kolgavälja tee Lohusuu 2000    

4200010 Raadna külatee Lohusuu 2000    

4200019 Tammispää külatee Lohusuu 3000    

4200027 Aasa tänav Lohusuu 1500    

6570043 Männa tee Kasepää 1200    

6570049 Kaasiku tee Kasepää 3600    

6570051 Jõeääre tee Kasepää 2800    

  Löökaukude remont  Kasepää 4000    

    Mustvee 3000    

    Avinurme 3000    

    Lohusuu 3000    

           

  Kaevude remont        

           

4850005 Jõe tänav Mustvee 3600    

      196550    

Hinnad on arvestuslikud ja tegelikud selguvad hangete tulemusena.   
           

           

 

 


