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määrusele nr 21 

 

TAASTAMISE NÕUDED 

 

§1 Liikluspindade taastamine, süvendi täitmine, heakord 

(1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses Kaevetööde tegija kulul 

hiljemalt kaeveloal märgitud tähtpäevaks. Kaevetööde või teatud etapi lõppjärgus heakorrastab 

Kaevetööde tegija kaevetööde käigus rikutud maa-ala käesoleva eeskirja ja kaeveloa kohaselt. 

(2) Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, tehnovõrkude kaaned ja kaevud, kõnniteed, 

piirded, teekattemärgistus haljasalad jne, mis on kaevetööde tegija tegevuse või tegevusetuse tõttu 

kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada kaevetööde tegija 

kulul nii, et see rahuldaks kaeveloa väljaandja nõudmisi. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt 

nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui 

võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

(3) Kui tööde käigus rikutakse mõni olemasolev kaev siis tuleb ehitada uus kaev ujuva luugiga. 

(4) Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt 

eemaldatud objektide algne seisukord tuleb taastada. 

(5) Talviste kaevetööde puhul taastab Kaevetööde tegija objekti lõplikult hiljemalt 31. maiks. Loa 

andjal on õigus nõuda asfaltkatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole 

kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik. 

(6) Pargis või puhkealal asuva süvendi täitematerjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma 

omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. 

(7) Loa andjal on õigus: 

1) mõõta täitepinnase tihedust ning vajadusel nõuda Kaevetööde tegijalt täiendavat tihendamist; 

2) nõuda Kaevetööde tegijalt laboratoorset õiendit tiheduse mõõtmise ja/või täitepinnase omaduste 

kohta. Laboratoorsete uuringute kulud kannab Kaevetööde tegija. 

(8) Kui kaevetrassi taastäitmine toimub talvel (miinuskraadidel), võtab Kaevetööde tegija kevadel 

täitepinnase välja kuni esimese tihenduskihini ja täidab kaevetrassi uuesti. Enne nimetatud tööde 

lõpetamist Loa andja töid vastu ei võta. 

§2 Asfalt ja pinnatud teekatete taastamine 

(1) Teekatete ja teemullete taastustöid võivad teostada vastavat teehoiutööde tegevusluba omavad 

ettevõtted ja isikud. 

(2) Teekatete ja -mullete taastustöid tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 

määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ning kõikidele kehtivatele normdokumentidele. 

(3) Kui tööde käigus teekatet rikutakse laiemalt kui 1m, tuleb kuni 6m laiuste teede kate taastada 

kogu laiuse ulatuses ja üle 6m laiuste teede kate kuni tee teljeni. Juhul kui teekatet rikutakse tööde 

käigus vähem kui 1m, siis taastatakse teekate freesimislaiusega + 0,5m nii, et katte taastamisel 

lõikekoht ei satuks sõiduraja rattajälge. 

(4) Kaevetöötrassiga piirneva kahjustatud katte serv lõigatakse sirgeks. Asfaltkatete taastamise korral 

tuleb vana asfaldi servad enne kruntida vuugiliimiga ja peale asfaltkatte paigaldamist vuugid täita. 

Teekatte alla jääva süvendi täitmist alustatakse süvendi põhja tihendamisest enne tehnovõrgu 

paigaldamist. Teekatte alla jääv trass täita liivaga kihtide kaupa. Kaevikute tagasitäide tuleb esmalt 

teha kuni ühe meetri sügavuseni mõõdetuna olemasoleva teekatte tasapinnast.  

(5) Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema ≥0,94.  

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal LOADMAN- 

või INSPECTOR-tüüpi seadmega. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema: 

1) sõiduteel ≥170 MPa;  

2) kõnniteel ≥140 MPa; 

3) jalg- ja jalgrattateel ≥140 MPa; 

4) jalg- ja jalgrattateel, mida kasutatakse teenindava transpordi jaoks ≥170 MPa; 

5) eraldussaarel ≥120 MPa. 



(6) Teepeenar tuleb taastada killustikust või kruusast fr 0..16 ning taastada teepeenra alla varem 

rajatud killustikalused. Tugipeenra kattepoolne serv ei tohi olla kattest kõrgem ja võib olla kattest 

madalam kuni 10 mm. 

(7) Kui tee on ümbritseva suhtes süvendis tuleb tee serva rajada 0,5m laiune killustikust või kruusast 

fr 0..16 teepeenar kaldega 4 % teest eemale. 

(8) Kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt. 

(9) Kaevukaaned peavad olema reguleeritava kõrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud 

ümbritseva teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja ümbritseva 

teekatte kõrguses on +/- 3 mm. 

(10) Teedealused kaped (spindlipikendused) peavad olema reguleeritava kõrgusega ning paigaldatud 

ümbritsevasse teestruktuuri nii, et nad jääksid teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud 

erinevus kape kaane ja ümbritseva teekatte kõrguses on asfalteeritud teekatte korral +/- 3 mm. 

§3 Kruuskatte taastamine 

(1) Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud kruusast fr 0...32 paksusega 

vähemalt 12 cm. Kruuskatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema 0,5-2 m/ööpäevas. 

(2) Kaevukaaned peavad olema reguleeritava kõrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud rajatavast 

teekattest 0,15 m sügavamale. 

(3) Sõiduteel ja kõnniteel paiknevad kaped (spindlipikendused) peavad olema reguleeritava 

kõrgusega, “ujuva” raamiga ning paigutatud rajatavast teekattest 0,15 m sügavamale. 

§4 Kivikatte taastamine 

(1) Kõnnitee tänavakividest kate tuleb paigaldada 0,03 m paksusele liivast aluskihile (max tera 

suurusega 2 mm), mille all on vähemalt 0,20 m paksune killustikalus. Tuleb tagada, et katte välimus 

ja omadused jääksid taastatult vähemalt samaks, mis nad olid algselt. 

(2) Maksimaalne lubatud erinevus kape kaane ja ümbritseva teekatte kõrguses on tänavakividega 

kaetud teekatte korral +/- 3 mm. 

§5 Haljastuse taastamine 

(1) Enne kaevetöid eemaldatud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale 

tavaline ristikuvaba muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2). Paigaldatava kasvupinnase minimaalne 

paksus pärast mururulliga tihendamist on 0,15 m, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. 

Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vm osiseid suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud 

ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada 

sademevee äravoolu teekattelt. 

(2) Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka vajadusel kastmine, mis puudutab nii ajutiste kui 

korraliste töödega hõlmatavat kasvupinnast, samuti kõikide kuivanud või kahjustatud muruosade 

asendamist, kui see on tööde üleandmiseks vajalik. Puude juurte piirkonnas tehakse täide 30-40 cm 

paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kõrgemale juurekaelast Kaevetööde tegija peab arvestama, et 

iga eemaldatud või rikutud puu asemele tuleb istutada vähemalt 1,5 m kõrgune puuistik Narva-Jõesuu 

Linnavalitsuse poolt määratud asukohta Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil. Istiku valik tuleb 

kooskõlastada Narva-Jõesuu Linnavalitsusega. Kaevukaaned ja kaped peavad haljasalal olema 

reguleeritava kõrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud ümbritsevast maapinnast 10...20 mm 

kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud pinnavee sissevool 

kaevudesse. 

§6 Kaevetööde lõpetamine 

(1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist 

ning kaeveala heakorrastamist ning selle vastuvõtmisest Loa andja poolt. Kaevetööde lõpetamise ja 

üleandmise fikseerib Loa andja kaeveloal. 

(2) Pärast kõigi kaevetööde ning maa-ala taastamistööde, lõpetamist ja Loa andjale teostusjooniste 

esitamist, teevad Kaevetööde tegija, kaevetööde järelevalve teostaja ja/või Loa andja kaeveloale 

märked tööde vastuvõtmise kohta. Nimetatutest viimasena teeb märke Loa andja. 

(3) Allkiri kaevetööde vastuvõtmise kohta tähendab, et allkirja andja on tööde nõuetekohasuse üle 

kontrollinud ja talle on esitatud töö vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid.  

 


