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VÕHMA LINNA KAEVETÖÖDE EESKIRI  
 
 
I. ÜLDSÄTTED  
 
1.1. Käesolev eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Võhma linna haldusterritooriumil ning on 
kohustuslik kõikidele isikutele, kes teevad kaevetöid Võhma linna haldusterritooriumil.  
 
1.2. Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid: 
1.2.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast; 
1.2.2. kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne); 
1.2.3. kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust; 
1.2.4. mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.  
 
1.3. Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta punktis 2 nimetatud töid: 
1.3.1. tööde teostamisel territooriumi(de)l, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega; 
1.3.2. kui neid teostatakse juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleval maa-alal, 
tingimusel, et seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid insenerkommunikatsioone. Vastutus 
kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maavaldajal.  
 
1.4. Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas eeskirjas isikut, kellele väljastatakse kaevetööde 
luba. Kaevetööde loa vormi kinnitab Võhma Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).  
 
1.5. Kaevetööde loa vormistab ja väljastab linnavalitsus.  
 
1.6. Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad abilinnapea ja teised Võhma Linnavolikogu (edaspidi 
volikogu) poolt volitatud ametiisikud.  
 
1.7. Linnavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde 
perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde lõpetamist ümbersõidutee all olnud maa-ala taastamist.  
 
1.8. Linna üldkasutatava territooriumi sulgemine kaevetöödeks toimub vastavalt loal märgitud 
tingimustele.  
 
1.9. Kaevetöödega lõhutud pinnaskate ja kahjustatud haljastud taastatakse kaevetööde teostaja kulul 
hiljemalt loal toodud tähtajaks. Katete taastamiseni peab kaevetööde teostaja tagama häireteta ja 
ohutu liikluse.  
 
1.10. Kaevetööde teostaja vastutab tööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast katte lõplikku 
taastamist.  
 
1.11. Tööde teostaja on kohustatud töökohal tagama korra ja täitma volikogu poolt volitatud 
järelevalvet teostavate isikute ettekirjutusi viimaste pädevuse piires.  
 
II. KAEVETÖÖDE LUBADE VÄLJANDMISE KORD  
 
2.1. Kaevetööde lubasid vormistab ja väljastab linnavalitsus.  
 



2.2. Kaevetööde loa vormistamiseks peab kaevetööde teostaja esitama linnavalitsusele täidetult 
vormikohase kaevetööde loa taotluse. Kaevetööde loa taotluse blanketi väljastab linnavalitsus. 
Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonstrueerimisel või muul analoogsel juhul peab 
kaevetööde teostaja esitama nõuetekohase projekti linnavalitsusele kooskõlastamiseks koos loa 
taotlusega.  
 
2.3. Kaevetööde luba väljastatakse kaevetööde läbiviimise eest vastutavale isikule või firmale ja 
koopia jääb linnavalitsusele. Enne kaevetööde loa lõplikku vormistamist kontrollib linnavalitsus 
kaevetööde teostaja poolt tehtud töökoha ettevalmistust (trassi mahamärkimine, kaevetööde tsooni 
tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, jalakäijate ja veokite liikluse tingimusi, vajalike materjalide ja 
mehhanismide olemasolu töökohal jms). Ebapiisava ettevalmistuse korral on linnavalitsusel õigus 
jätta kaevetööde luba välja andmata.  
 
2.4. Kaevetööde loata teostamise eest võetakse süüdlased vastutusele seadusandluses ettenähtud 
korras.  
 
2.5. Kaevetööde läbiviimise tingimusi, sh tähtaega ja korda võib muuta üksnes neid seadnud 
ametiisik.  
 
2.6. Linnavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui töid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loas 
märgitud tööde algustähtaega. Tema poolt kooskõlastatud kaevetööde loa kehtivust on ametiisikul 
õigus peatada tingimuste eiramise puhul tööprotsessis.  
 
III. KAEVETÖÖD  
 
3.1. Kaevetööde ajal peavad kaevetööde luba ja projektdokumentatsioon koos kõigi nõuete ja 
kooskõlastustega asuma objektil. Tööde teostaja on kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on 
toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi. Pimeda 
ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.  
 
3.2. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb koheselt ära vedada.  
 
3.3. Jalakäijatele tuleb tagada ohutu ligipääs kohtadesse, kuhu varem oli juurdepääs olemas.  
 
3.4. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel on kaevetööde teostaja kohustatud kaevetööde loa 
väljaandjat neist kohe informeerima ja kaevetööde loa väljaandja nõudmisel hankima kaevetööde 
jätkamiseks täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab tööde teostaja 
pöörduma loa väljastanud ametiisiku poole vähemalt üks ööpäev enne loas määratud kaevetööde 
tähtaja lõppu.  
 
3.5. Enne kaeviku täitmist peab objekti teostusjooniste koostamise eest vastutaja kindlustama 
paigaldatud kommunikatsioonide teostusjooniste koostamise.  
 
3.6. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul linnavalitsuse loal (kui 
on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku 
taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde teostaja.  
 
3.7. Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde teostaja linnavalitsusele teostusdokumentatsiooni 
(kaetud tööde aktid, varjatud tööde aktid, teostusjoonised paberkandjal ja kui mõõdistamine on 
toimunud digitaalselt, faili formaadis *.dgn või *.dxf, tihendusmõõdistuste akt).  
 
 



IV. AVARIITÖÖD  
 
4.1. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid 
tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.  
 
4.2. Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, 
sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde piirkonnas ei ohustata 
insenerkommunikatsioone. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.  
 
4.3. Taotlus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval 
pärast tööde alustamist või tuleb informeerida kaevest väiksemate teostatud tööde korral.   
 
 
V. INSENERKOMMUNIKATSIOONIDE KAITSMINE KAEVETÖÖDEL  
 
5.1. Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate insenerkommunikatsioonide valdajate esindajad 
kutsutakse kohale enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva 
kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja. Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber 
paigutada üksnes nende valdaja loal. Teostusjoonised kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta 
esitatakse linnavalitsusele ning neid säilitatakse linnavalitsuse arhiivis.  
 
5.2. Insenerkommunikatsiooni vigastamisel on süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult selle 
valdajale. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.  
 
5.3. Ettenägematute asjaolude (tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid, lõhkekeha 
jne) ilmnemisel tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult informeerida linnavalitsust. 
Kaevetööde jätkamise kaevetööde loa annab linnavalitsus.  
 
5.4. Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine linna kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb 
eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga ja maa-alade omanikega (valdajatega).  
 
5.5. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi ja 
liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.  
 
 
VI. KAEVETÖÖDE LÕPETAMINE  
 
6.1. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 
6.1.1. on tehtud kõik põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loataotlusel; 
6.1.2. kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid jne on taastatult üle antud linnavalitsusele või 
maaomanikule (valdajale); 
6.1.3. linnavalitsusele on üle antud (punktis 24 näidatud) teostusdokumentatsioon; 
 
VII. VASTUTUS EESKIRJA RIKKUMISE EEST  
 
7.1. Kaevetööde eeskirja rikkumise korral kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse 
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