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LÄHTEÜLESANNE  

Komisjoni raportiks „Kohalike teede teeseisundi nõuete täitmine ja järelevalve“ 

Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest olulise osa (ca 40%) ning nende korrashoiuks kulub 

omavalitsustes märkimisväärselt eelarveraha, 2014. aastal riigieelarvest 28 miljonit eurot. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ametnikud ning Teede Tehnokeskuse spetsialistid 

kinnitavad, et tõenäoliselt ei täida ükski Eesti omavalitsus täielikult kehtivaid tee seisundi nõudeid. 

Teeseaduse § 10 nõuab, et „teel peab olema võimalik ohutult liigelda ning tee peab vastama tee seisundi 

nõuetele.“ Tegelikkus on paraku selline, et paljud liiklejad tagamaks liiklusohutus ja sõiduki veermiku 

suurem vastupidavus teedel soetavad linnamaastureid või maastureid, mis omakorda oma suurema 

massi tõttu koormavad enam teid ning on vähem säästlikud. 

Teeseaduse § 39 järgi teostab riiklik järelevalvet teeseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide 

nõuete täitmise üle avalikult kasutatava tee kasutamisel ja kaitsmisel kohaliku omavalitsuse volikogu 

volitatud ametnik kohalikul teel. Siin on ilmne huvide konflikt, kus tee omanik peab enda poolsete 

rikkumiste osas tegema järelevalvet ning praktikas see ei toimi. 

Teeseaduse § 405 näeb ette teerajatise või raudteeülesõidukoha seisundinõuete rikkumise eest 

rahatrahvi juriidilise isiku puhul kuni 3200 eurot. § 409 järgi on kohalike teede puhul väärtegude 

kohtuväline menetleja valla- ja linnavalitsus või Tehnilise Järelevalve Amet. Ehk on olukord, kus 

omavalitsusel tee omanikuna on nii seisundi tagamise nõue, järelevalve nõue kui ka enda 

sanktsioneerimise nõue teeseisundi nõuete mittetäitmise korral. 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a. määruse nr 45 „Teede seisundinõuded“ 

§ 5 sätestab üldised seisundinõuded, mille punkti 7 kohaselt peab sõidu- ja kõnniteelt olema tagatud 

vee äravool. Seda nõuet ei täida mitmed omavalitsused. Määruse § 6 ütleb, et „tee omanik korraldab 

tee seisundi kehtestatud seisundinõuetele vastavuse üle järelevalvet.“ Ka selle nõude täitmine on 

Riigikontrolli 2010. a. raporti kohaselt küsitav. Määruse lisad täpsustavad tehnilisemad nõuded, näiteks 

ei tohi esineda augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5 cm seisundinõude 3 puhul 

(põhitänav ja tee) ja võib esineda seisundinõude 1 ja 2 (jaotustänav, kõrvaltänav) puhul 15. nov kuni 15. 

juuni. 

2010. aastal koostas Riigikontroll raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“ ning 2013. aastal Riigikogu 

riigieelarve kontrolli erikomisjon raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“. Paraku kummagi raporti 

ettepanekuid ei ole olulisel määral asutud realiseerima. 

Käesolev raport tuvastab eri osapooltega arutluses tänase regulatsiooni nõrkused ja esitab konkreetsed 

ettepanekud parandusteks. Raporti eesmärk on anda võimalikult konkreetsed soovitused, mida on 

võimalik Riigikogul teeseaduse või Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määruse muutmisega 

teostada 2015. aasta jooksul. 
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OLUKORRA KIRJELDUS 

Kohalikele teedele kehtivad Eesti Vabariigis Teeseadusest ja täiendavatest määrustest tulenevad 

seisundinõuded, mida ilmselgelt mõned omavalitsused ei ole täitnud (ft foto 1, 2,3 ja 4) põhjustades 

sellega liiklusohtlikke olukordi, materiaalset ja moraalset kahju kodanikele. Tegemist on 

seadusrikkumisega, mida on võimaldanud kehtiv puudulik regulatsioon ja seisundinõuete järelevalve. 

 

Foto 1. Kodaniku tehtud foto Anna Abi süsteemist Mustakivi teest. 

 

Foto 2. Tulika tänav jaanuar 2015 



 
5 

 

Foto 3. 16. jaanuaril 2015 mitme auto rehvi ja velje lõhkunud löökaugu fikseerimine politseiametnike 

poolt. Allikas: http://tallinncity.postimees.ee/3059321/3685933  

 

Foto 4. 16. jaanuaril 2015 mitme auto rehvi ja velje lõhkunud löökaugu poolt tekitatud kahjustused 

sõidukile. 

 

 

http://tallinncity.postimees.ee/3059321/3685933


 
6 

TEESEISUNDI NÕUETE TÄITMISE JÄRELEVALVE  

1. Põhiülesannete täitmiseks Maanteeameti (MA) osakond teeb lisaks riikliku tee ehitus- ja 

remonditööde ehitusjärelevalvele ka kohaliku tee seisundinõuete tagamise järelevalvet. Kui 

vaadata möödunud perioode, siis oli haldus- ja järelevalvele üks paljudest MA protseduuridest. 

Neid oli kokku 17. Enne 2014. a oli võimalik kulutada ca 10 % ajast haldus- ja 

järelevalvemenetlustele. 2014. a juba rohkem, kuivõrd palgati erinevatesse regioonidesse 

järelevalvega tegelevaid spetsialiste. 

2. 2011-2014 on järelevalve tehtud 4-5 omavalitsustest eri piirkondades aastas. Ühes 

omavalitsuses tehakse 2-4 teelõigul järelevalvet seisundinõuete täitmise kohta. Reeglina 

tehakse mõni ettekirjutus, kus lepitakse kokku ettekirjutuse täitmise tähtaeg ja reeglina 

ettenähtud aja jooksul rikkumine kõrvaldatakse. Ettekirjutuse tähtaeg sõltub rikkumise 

liiklusohtlikkusest.  

3. Maaomavalitsustes nagu Kiili, Rae, Viimsi, Türi ei ole üldiselt peamistel teedel probleeme 

seisundinõuete rikkumisega. Probleeme on raskeveokite koormusega kruusateede 

seisundinõuete täitmisega, kus peale aastaid hööveldamist vajavad teed olulist kruusa 

pealevedu. 

4. MA uus plaan on teostada järelevalvet aastas 20% omavalitsustes.  

5. Maanteeameti järelevalve osakonna juhataja näeb enda funktsiooni „teavitava, mitte 

sanktsioneerivana“. Maanteeameti järelevalve osakonna juhataja Jaanus Heinla ütles: „kohalik 

omavalitsus ei ole juriidiline isik ja seda vastutusele võtta ei saa. Saab võtta konkreetset 

ametnikku.“ Pole teada juhtumit kui MA oleks rakendanud sunniraha seoses ettekirjutuse 

nõuete täitmata jätmisega. 

6. Hetkel töötatakse välja MA järelevalvekontseptsiooni ja 2015. aastal töötab MA välja ka oma 

tööplaani. 

 

SEISUNDINÕUETE TÄITMINE 

1. Ministri määruse nr 451 paragrahv 3. lõige 1 järgi tuleb teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav 

seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, tähistada liikluspiirangud 

vastavate liiklus-korraldusvahenditega ehk liiklusmärkidega. Tallinna linn vastab oma teede 

seisundi kohta järgmiselt „Linna teed on suures osas rahuldavas seisukorras. Suvel siiski ei 

õnnestu linnas kõiki mittevastavusi likvideerida, mistõttu suveperioodil on väljas ligikaudu 1500 

ajutist hoiatusmärki, talveperioodil suureneb nende arv 3000-ni.“  

2. Teada on, et mitmed ebatasasusele osutavad liiklusmärgid Tallinna linnas on paigaldatud juba 

mitmeid aastaid ehk on ajutise asemel püsivad. Paraku puudub regulatsioon antud paragrahvis 

kui pikalt on seisunditaseme mittetagamine lubatud.  

3. Riigikogus vastu võetud Ehitusseadustik (11.02.15) ja selle rakendusseadus võimaldavad teha 

analoogset riikliku järelevalvet pärast Teeseaduse kehtivuse lõppu. 

4. Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamisel ja Siseministeeriumi tellimusel on välja töötatud 

rakendus „Anna teada“2, mille abil saab teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist, 

näiteks löökauk teel, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Teateid on võimalik 

vaadata ja edastada arvutist KOVTP platvormi kasutavate omavalitsuste veebilehtedelt. Näiteks 

http://www.viljandivald.ee, http://torva.kovtp.ee. 

Juurde on tehtud mobiilirakendus, mis võimaldab täpseid omavalitsuse piire teadmata GPS-i 

                                                 

1. 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/964952  

2. 2 http://kov.riik.ee/annateada/  

http://www.viljandivald.ee/teavita-probleemist/vaata-teavitusi
http://torva.kovtp.ee/vaata-teavitusi
https://www.riigiteataja.ee/akt/964952
http://kov.riik.ee/annateada/
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abil teada anda probleemist. „Anna Teada“ rakenduse eeskujuks on inglaste rakendus 

„FixMyStreet“3. Kõige parem on, kui teha probleemsest kohast foto ja lisada see teatele. Teadet 

käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta. Rakendus võimaldab vaadata nii enda kui 

teiste teateid heakorraprobleemidest, mis on viimase paarikümne päeva jooksul edastatud. 

Roheline marker  kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks 

võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker  tähendab, et 

probleem on käsitlemata. Siseministeeriumist saadud informatsiooni kohaselt lisandub 

igapäevaselt süsteemi keskmiselt 3-4 uut teadet ja rakendust on seni alla laetud kuni 6000 

korda. 

Rakenduse kaardilt on näha, et  kõik Tallinna linnas asuvad teavitused on punased, ehk siis ei 

ole midagi ette võetud. Mida kaugemale pealinnast seda rohkem rohelisi märke kaardil on, ehk 

siis KOV on teavitusega tegelenud ja probleemi lahendanud 

 

RAHASTAMINE 

1. Riigieelarvest makstakse KOV-idele sihtotstarbelisi teehoiutoetusi (2015. a. suurusjärgus 28 mln 

eur) ning riigile ei ole võimalik oluliselt riigimaanteedele ettenähtud vahendeid suunata KOV 

teedele, kuna ka riigimaanteede hoiuvahendid on ebapiisavad. 

2. Oleks vajalik selgust omavalitsuste teede tegelikus rahastus vajadusest. Täna on see puudulik 

ning tänane teede registrisse kantud kilomeetripõhine riikliku teehoiutoetuse süsteem 

motiveerib omavalitsusi vaid maksimaalset kilomeetreid registrisse kandma, kuid ei motiveeri 

seisundinõudeid täitma.  

3. Omavalitsusliitudega koostöös on kavandamisel KOV teede inventariseerimine aastatel 2015-

2016.  

4. Teede seisundinõuete täitmise seisukohalt oleks põhjendatud arvestada lisaks teede 

kilometraažile ka teede liikluskoormust. 

5. Vajalik oleks teehoiukava igas omavalitsuses, mis looks konkreetsemad aluseks kohalike teede 

rahastuse planeerimiseks. 

 

JÄRELDUSED  

1. Tallinna linnas 1500 liikluskorraldusvahendiga ohtlike teelõikude tähistamine peale suviste 

hooldustööde lõppu ning ligi 3000 liikluskorraldusvahendiga ohtlikku teelõiku suure 

liikluskoormusega tänavatel peale talvist perioodi osutab ulatuslikule tee seisundi nõuete 

rikkumisele ning riikliku regulatsiooni ja järelevalve ebapiisavale organiseeritusele. 

2. Jämedad seisundinõuete rikkumised nagu sügavad löökaugud põhjustavad kodanike sõidukitele 

materiaalset kahju, mida politseilise tuvastamise korral kompenseeritakse, kuid 

kompenseerimata jääb seisundinõuete rikkumisest tulenenud kodanike kaotatud töö-ja vaba aeg 

ning sõidukile põhjustatud kahjustustest hiljem avalduv kahju.  

3. Maaomavalitsustes on seisundinõuete rikkumised seotud kas talvise teehoolduse või madala 

liiklussagedusega pinnasekatteliste teede seisundinõuete rikkumisega, mis kahjustavad 

võrdlemisi väiksema hulga kodanike seadustest tulenevaid õigustatud ootusi. 

 

 

                                                 
3 https://www.fixmystreet.com/  

https://www.fixmystreet.com/
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ETTEPANEKUD 

1. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumil töötada välja detsmbriks 2015 pakett 

Ehitusseadustiku, Liiklusseaduse, Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määruse nr. 45 „Tee 

seisundinõuded“ ja teiste regulatsioonide pakett, mis oluliselt parandaks tee seisundinõuete 

täitmist kohalike omavalitsuste poolt. Soovitame kaaluda järgmisi ettepanekuid: 

a. Kaaluda järelevalve tsentraliseerimist, näiteks Tehnilise Järelevalve Ametisse (TJA). 

Tsentraliseerida ehituslubade menetlus ning riiklik järelevalve tagades  täitja ja kontrolli 

lahususe printsiip. TJA saaks teha järelevalvet nii kohalike kui ka riigiteede üle. 

b. Planeerida riigil seisundinõuete täitmise järelevalve võimekus eelarveliste vahenditega 

viies aastas läbi vähemalt 10% omavalitsustest ja kokku 100l teelõigul  tee seisundi 

nõuete täitmise järelevalvet kohalikel teedel. 

c. Viia sisse riskipõhine tee seisundi nõuete järelevalve ehk kontrollitaks suurema 

seisundinõuete rikkumisriskiga omavalitsusi ning probleemsetes omavalitsustes 

teostataks järelevalvet mitu korda aastas. 

d. Järelevalveasutuse ettekirjutuste mittetäitmise korral rakendada sunniraha. 

Ettekirjutised ei ole teavitava iseloomuga, vaid kohustavad ettekirjutise saanud isikut 

teatud aja jooksul tagama õigusrikkumise lõpetamine ning kui seda isik ei tee, tuleb 

tegevusetust sanktsioneerida. 

e. Reguleerida, et peale tee või tänava seisunditaseme mittetagamise fikseerimist 

kohaliku omavalitsuse volitatud ametniku poolt määratakse periood (kuni 4 kuud), mille 

jooksul omavalitsus on kohustatud tagama tee vastavuse seisundinõuetele või ohutuks 

liiklusele. Analüüsida võimalikku tähtaja ületuse sanktsiooni. 

f. Koostada analüüs teede seisundi nõuetelevastavuse tagamiseks ning enamaks 

lamellrehvide kasutamiseks madala määraga aktsiisi kehtestamist naastrehvidele 

motiveerimaks eriti linnade sõidukiomanikke eelistama lamellrehve naastrehvidele. 

Lamellrehvide kasutus tagaks ka puhtama õhu eriti linnades. 

g. Määrata ehitusseadustikus konkreetsemalt kodanike õigus nõuda tee omanikult 

tänasest suuremat hüvitist, kui tee seisundinõuete mitte järgimise tulemusel on auto 

kahjustada saanud. Hüvitis peab arvestama lisaks purunenud autorehvile, veljele, 

teljele ka kodaniku kaotatud aega  ja kaasnevaid täiendavaid kulusid. See suurendaks 

kodanike teadlikkust võimalikust hüvitisest ning võib aidata motiveerida 

omavalitsusüksusi oma teid paremas korras hoidma. 

h. Töötada välja 2016. aastaks kohalike omavalitsuste teehoiu riiklik rahastusmudel, mis 

seoks riikliku rahastuse osaliselt liiklussagedusega (kas teeklassi või teatud koefitsienti 

arvestades). 

i. Analüüsida kuidas suurendada politsei pädevust ja võimekust panusta 

teeseisundinõuete täitmise järelevalvesse. 

j. Analüüsida teekraavide nõuete ohutust. 

 
2. Kehtestada Liiklusseaduses teehoiukava kohustus 2016. aasta lõpuks omavalitsustele sarnaselt 

riigimaanteede hoiukava kohustusega. 

3. Siseministeeriumil koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja 

omavalitsusliitudega välja töötada ja esitada majanduskomisjonile septembriks 2015 töökava 

kuidas suurendada avalikkuse teadlikkust „Anna teada“ mobiilirakendusest, et see muutuks 

universaalseks kohaliku omavalitsuse ja riigi teavituskanaliks kõikides omavalitsustes, et 

kodanikud saaks lihtsalt ning täpselt teavitada omavalitsust ja riiki teeseisundi nõuete 

rikkumisest.  
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LISAD 

LISA 1. VASTUSED KÜSIMUSTIKULE: RAE VALD 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 25.11.2014 

 Ain Puna, valla majandusameti teehoiuspetsialist 

  

1. Milline on teede registrisse kandmise või inventariseerimise seis? 
Vastus: Vallal endal GIS rakendus olemas. Uued teed kantakse registrisse teostusjooniste järgi. 
 
2. Kas on selge jaotus jaotustänava, kõrvaltänava ning põhitänava vahel? 
Vastus: Ei ole lõpuni sisestatud. On sisestatud esmane info, et ELi projektide nõudeid täita. 
 
3. Kuidas toimub teede seisundi kontroll? Kui regulaarselt iga tänavalõigu kohta? Millist tehnikat 
kasutatakse nõuete täitmise mõõtmiseks? Kas kontrollitakse vee äravoolu nõuet? Kui jah, siis kuidas? 
Vastus: Valla teehoiuspetsialist igapäevaselt vaatab valla teede seisundit. Riigihanke korras on valitud ka 
teehooldusfirma, kes tegeleb valla teedega jooksvalt. Kuni 31.05.2016 on Rae vallale kuuluvate teede 
aastaringne hooldaja Teehoolduse Grupp OÜ, mis alates 5.detsembrist 2014 kannab ühinemise 
tulemusel nime OÜ N&V. Kaardilt gis.rae.ee on võimalik vaadata, millised on Rae vallale kuuluvad teed 
2011. aasta seisu järgi, mille hooldust teostab OÜ N&V. Vallas on kokku ca 100 km kruusateid. 
 
4. Milline on praegune teede seisund omavalitsuses? 

Vastus: Üldjoontes on hästi hakkama saadud. Valla teed on suures osas heas seisukorras. 

5. Kas on ülevaade liikluskorraldusvahendite paiknemisest ja paigaldusperioodi pikkusest? 
Vastus: Ülevaade puudub. GIS võimaldab liikluskorraldusvahendite paiknemist ja nende 
paigaldamisperioodi sisse viia aga ei seda seni ei ole tehtud. Ei ole püsivaid „ajutisi“ märke. Kevadeti 
teede lagunemise ajal pannakse ajutisi hoiatusmärke. 
 
6. Kui kiiresti suudetakse seisundinõuete rikkumine fikseerida ja kõrvaldada? 
Vastus: Kui paikvaatluse käigus avastatakse rikkumine, siis see fikseeritakse koheselt ning antakse 
teehooldajale teada. Kõrvaldamine võib aeg võtta sõltuvalt rikkumisest mõne tunni või kui 
tehnoloogiliselt ei ole võimalik rikkumist kõrvaldada, siis ka 3-4 kuud. 
 
7. Kuidas praktikas omavalitsused teevad enda tegevuse üle järelevalvet? Kui palju on Tehnilise Järelevalve 
Amet alustanud menetlusi KOV suhtes seisundinõuete rikkumise osas? 
Vastus: TJA-ga ei ole vallal kokkupuudet olnud. Küll aga tegi Maanteeamet Rae vallas 2014.a järelevalvet. 
Ülevaatuse tulemuseks leiti, et osades kurvides oli nähtavus piiratud võsa tõttu ja ohtlikku kurvi 
tähistavad liiklusmärgid on paigaldatud ohtlikule kohale liiga lähedale. Peale ülevaatust on eelnimetatud 
puudused likvideeritud. 
 
8. Kas tee seisundinõuete täitmine on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuste jaoks võimalik? 
Vastus: On jõukohane. Valla eelarves on teedele ca 3 milj eurot, sh tänavavalgustus. Teehoole sellest ca 

300 tuh millele lisanduv 122 tuh riigilt. 

Praegusel talvisel ajal tehakse teehooldust seisunditasemete järgi, mis jagunevad nelja kategooriasse: 

http://gis.rae.ee/
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Seisunditase „4" - hooldust tehakse kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega kohtades. Rae vallas ei 

kasutata. 

Seisunditasemel „3" - nõuete järgi hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid, mille pind peab olema talvel 

stabiilsetes ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kui sajab lund, tuiskab või sajab jäidet, on teehooldajale antud 

nn hooldustsükli aeg, mille jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu või libeduse teket tee nõutud 

seisundisse viia. 

Seisunditasemel „2" - tehakse regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede lume- ja 

jäävaba hoidmine. Sellel seisunditasemel hoitakse enamuses tugimaanteid ning osa suure liiklusega 

kõrvalmaanteid. Rae valla teeregistris olevaid teid hooldatakse enamasti seisunditaseme „ 2" järgi. 

Seisunditasemel „1" - piirdub talihooldus tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse 

vaid ohtlikes kohtades. 

 

Probleemid on pigem valda läbivate riigi maanteedega seisukorraga, sest nõuded madalad. 

 

9. Milliseid seisundinõudeid on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuse jaoks eriti raske täita ja 
miks? 
Vastus: Vallal on ca 200 km teid. Rae vallas on probleemiks erateede hooldus. Vallas on ka 5 silda ja 
nende seisundinõuete hoidmine on keeruline ja kulukas. 
 
10. Kuidas saaks kodanikud teie hinnangul osaleda seisundinõuete alases teavituses? (vt. 
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot) 

Vastus: Vald kasutab annateada rakendust, mida saab kasutada nii valla veebilehelt kui ka nutitelefoniga. 

Valda saab teavitada ka e-posti kaudu, valla infotelefoni või ka teehooldusfirma ööpäevaringselt töötava 

infotelefoni kaudu. Väga palju infot teede seisundi kohta saab vald või teehooldusfirma valla 

koolibusside juhtidelt. 

 

LISA 2. VASTUSED KÜSIMUSTIKULE: KIILI VALD 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 25.11.2014 

 Aimur Liiva, vallavanem; 

 Kadre Rumm, valla ehitus- ja planeerimisosakonna 

ehitusjärelevalve spetsialist 

  

1. Milline on teede registrisse kandmise või inventariseerimise seis? 
Vastus: 2011.a said valla teede inventariseeritud. Kõik valla teed on registris. Üldine pilt valla teedest on 
olemas. Teeregister GIS, milles uuendusi tehakse üks kord aastas (01.12.2014). 
 
2. Kas on selge jaotus jaotustänava, kõrvaltänava ning põhitänava vahel? 
Vastus: On jaotus. 2012.a tehtud valla teehoiukava, kus kattetüübid jne. Vallateid on kokku 134 km. 
 
3. Kuidas toimub teede seisundi kontroll? Kui regulaarselt iga tänavalõigu kohta? Millist tehnikat 
kasutatakse nõuete täitmise mõõtmiseks? Kas kontrollitakse vee äravoolu nõuet? Kui jah, siis kuidas? 

http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
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Vastus: Teede seisundit kontrollitakse visuaalselt. Regio on mõõtnud valla teede seisundit. Teeseisundi 
kontrollimisel kasutatakse laserkaugusmõõtjat ja mõõdulinti. Vallaametnik käib min kord kuus kõik teed 
läbi, kuid enamasti ikka sagedamini. 
 
4. Milline on praegune teede seisund omavalitsuses? 

Vastus: Valla teede on suures osas heas seisukorras. Mõningasi probleeme valmistavad kruusateed. 

 
5. Kas on ülevaade liikluskorraldusvahendite paiknemisest ja paigaldusperioodi pikkusest? 
Vastus: On ülevaade. Probleemsed teelõigud püütakse esimesel võimalusel korda teha. Ajutisi märke 
hetkel väljas 8, mis on massipiirangute märgid kruusteedel. 
 
6. Kui kiiresti suudetakse seisundinõuete rikkumine fikseerida ja kõrvaldada? 
Vastus: Teehooldushange käib. Endise teehooldusfirmaga jätkatakse hetkel lühilepingu vormis. Tee 
ehituse osas tellitakse omaniku järelevalve. 
Vallas investeeritakse tee ehitusse ja elanike tähelepanekutele reageeritakse kiiresti. 
 
7. Kuidas praktikas omavalitsused teevad enda tegevuse üle järelevalvet? Kui palju on Tehnilise Järelevalve 
Amet alustanud menetlusi KOV suhtes seisundinõuete rikkumise osas? 
Vastus: TJA-ga ei ole vald kokku puutunud. 
 
8. Kas tee seisundinõuete täitmine on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuste jaoks võimalik? 
Vastus: Talviseid seisundi nõudeid on vallal kõige keerulisem täita, kruusteed, tänavate puhastamine 
lumest (nt Luigel peaks lume ära vedama). Vallal on olnud palju sekeldamist erateedega, kuid on saadud 
hakkama. Esineb kohati huvi erateed vallale üle anda. 

Kiili vallas teostab talihooldusteenust Landhe Trade OÜ. Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale 

kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille 

hooldamiseks on vallavalitsusele esitatud avaldus erateel talihoolduse teostamiseks ja mis vastab Kiili 

Vallavolikogu määrusele 17. november 2011 nr 10 „Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise 

kord". 

- Lumetõrjet alustatakse, kui lume- või jäätunud katte paksus on asula sisestel ja tiheasustusaladel 

kerge lume korral 10 cm ja sulalume korral 5 cm ning maanteedel 20 cm. 

- Teede korrashoid tagatakse hiljemalt hommikul kella 7:00-ks (ühissõidukite ja koolibussi teed) või 3 

tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist alevis ja alevikes, suuremate külakeskuste teed 

peavad olema sõidetavad 4 tunni jooksul, ülejäänud teed 12 tunni jooksul. 

- Lumetõrjet jalg- ja kergliiklusteedel ning parklates tuleb teostada soovitavalt ajavahemikul 22.00-

08.00 või kui talihooldustööd ei sega jalakäijaid või parkivaid autosid, siis teistel aegadel. 

- Öösel või hommikul alanud lumesaju või tuisu korral tagatakse kella 7:00-ks teede läbitavus 

vähemalt ühes sõidusuunas. 

- Lumetõrjetööde kohta esitab töövõtja vallale GPS- väljavõtte, kus on näha masinate liikumine. 

- Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa ja muid 

segavaid objekte 1,5-2 m ulatuses tee servast, eemaldanud oksi 4m kõrguselt, sissesõidul on kinnine 

värav või tõkkepuu või ei ole tähistatud vajadusel tee asukohta. 

 
9. Milliseid seisundinõudeid on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuse jaoks eriti raske täita ja 
miks? 
Vastus: üldistest seisundinõuetest peame kinni enamus punktide osas, probleeme on valgustuse nõude 
täitmisega (osad valgustid on välja lülitatud eelarve kokkuhoiu tõttu). Katendite seisundinõuete osas 
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jäävad parandamata väiksemad augud – patcheritöid oleks vajalik teha suuremas mahus või kasutada 
ribapindamist – see takistaks katendi lagunemist. Samuti ei suudeta kõiki teemaid niita, nagu nõuded 
ette näevad, teede puhastamisele (harjamised, lehtede koristamine, kevadine puistematerjali 
koristamine) on vajalik samuti suunata praegusest rohkem ressursse. 
 
10. Kuidas saaks kodanikud teie hinnangul osaleda seisundinõuete alases teavituses? (vt. 
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot) 

Vastus: Valla elanikud on väga aktiivsed teavitama. Valla veebilehel olemas annateada rakendus, samuti 

nutitelefoni kaudu. Vallavalitsust saab teavitada teeseisundist ka e-posti kaudu ja valla infotelefoni 

kaudu. Teehooldusfirmal on kohustus tagada, et kodanikel oleks iga päev kl 8.00-17.00 võimalik 

pöörduda lepingu täitmisega seonduvates küsimustes otse teehooldusfirma poole, kas siis telefoni teel 

või 24h e-posti teel. Kõneaeg ja helistaja andmed registreeritakse ning üks kord nädalas esitatakse 

lühikokkuvõte kõnedest vallavalitsusele. 

 

LISA 3. VASTUSED KÜSIMUSTIKULE: TALLINNA LINN 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 25.11.2014 

 Ain Valdmann, linna kommunaalameti juhataja; 

 Tarmo Sulg, ameti juhataja asetäitja; 

 Peep Koppel, ameti juhataja asetäitja; 

 Reio Vesiallik, ameti ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja 

  

 

1. Milline on teede registrisse kandmise või inventariseerimise seis? 
Vastus: Tallinna linna teed on kõik Tallinna teeregistrisse kantud ning kajastuvad ka Riiklikus teeregistris. 
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2013 otsusega nr 117 on heaks kiidetud meetmed Tallinna teede seisundi 
parandamiseks aastatel 2013-2018, kus ühe meetmena nähakse ette Riiklikus teeregistris kohalike 
teede ja riigimaanteede andmebaaside ühtlustamist lähtuvalt tee seisunditasemest ja 
liiklusintensiivsusest ning teede inventariseerimist riigieelarvelistest vahenditest teeregistri andmete 
korrastamiseks. Linn leiab, et kõik teed peaksid registris olema pinnaarvestuse alusel ja koos 
liiklussagedustega. Linna ettepanek on teha kogu vabariigi teede ühtne, võrdsetel alustel 
inventariseerimine koos liiklussageduste andmetega, mis kajastuksid Riiklikus teeregistris. 
Selleks on Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 
delegatsiooni transpordi ja teede töörühm jõudnud kokkuleppele, et Maanteeamet taotleb riiklikku 
teeregistrisse kandmata kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks määratavate erateede andmete 
kogumiseks ja registris olevate kohalike teede andmete korrastamiseks rahalist toetust Vabariigi 
Valitsuse omandireformi reservfondist ja osaliselt rahastatakse inventariseerimist ühekordselt 
riigieelarvest 2015. aastaks kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite arvel. Linna huvi on 
inventariseerimise käigus saada liiklussageduse andmeid. 
 

http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
https://www.riigiteataja.ee/akt/424042013034
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=126429&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Tallinna teeregistrile avalikku juurdepääsu pole, kuid vajaliku info teeregistrist saavad soovijad (nt 
projekteerijad jne.) Tallinna Kommunaalameti registriosakonnast meili või telefoni teel. 
Teostusjoonistele on ligipääs linna geoveebis. Tallinna teede operatiivinfo kättesaadav alates 2014. 
aasta algusest: https://opinfo.tallinn.ee/kaart 
 
2. Kas on selge jaotus jaotustänava, kõrvaltänava ning põhitänava vahel? 
Vastus: Registris on jaotus olemas. Tallinna teede liigid on kirjeldatud linnavalitsuse 26.09.2012 
määrusega nr 46 „Tallinna teede liigid“. 
 
3. Kuidas toimub teede seisundi kontroll? Kui regulaarselt iga tänavalõigu kohta? Millist tehnikat 
kasutatakse nõuete täitmise mõõtmiseks? Kas kontrollitakse vee äravoolu nõuet? Kui jah, siis kuidas? 
Vastus: Alates 2002.a on linn igal aastal tellinud AS Teede Tehnokeskuselt PMS mõõdistuse 
(magistraalpõhitänavad, magistraaljaotustänavad) teekatte tasasuse, roopa sügavuse ja kandevõime 
kohta. Teeseisundi visuaalne hindamine viiakse läbi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Teostatakse 
perioodilist visuaalset kontrolli (sõltuvalt teeliigist 1 kord ööpäevas või 2 korda nädalas) jooksva remondi 
teostamiseks ja vajadusel hoiatavate liiklusmärkide paigaldamiseks Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna 
Teede AS vahel 17.12.2013 sõlmitud lepingule „Tallinna tänavate ja rajatiste säilitusremont“ lepingu 
lõppemise tähtajaga 31.12.2018. 
 
4. Milline on praegune teede seisund omavalitsuses? 

Vastus: Linna teed on suures osas rahuldavas seisukorras. Suvel siiski ei õnnestu linnas kõiki 

mittevastavusi likvideerida, mistõttu suveperioodil on väljas ligikaudu 1500 ajutist hoiatusmärki, 

talveperioodil suureneb nende arv 3000-ni. 

 
5. Kas on ülevaade liikluskorraldusvahendite paiknemisest ja paigaldusperioodi pikkusest? 
Vastus: Statsionaarsetest liiklusmärkidest on ülevaade transpordiameti liikluskorraldusvahendite 
registris, ajutistest liikluskorraldusvahenditest on ülevaade teede seisundi järelevalve registris, koos 
täpsete paigaldamise ja eemaldamise aegadega ning informatsioon kuvatakse linna elektroonilisel 
kaardil. 
 
6. Kui kiiresti suudetakse seisundinõuete rikkumine fikseerida ja kõrvaldada? 
Vastus: Teekatte mittevastavuste osas fikseeritakse seisundinõuete mittevastavusi vastavalt visuaalse 
ülevaatuse tulemustele või linnakodanikelt saadavale informatsioonile. Väga ohtlikud (liiklusõnnetuse 
oht) mittevastavused peavad olema tähistatud hiljemalt 1 tunni jooksul, mittevastavused, mis ei ole 
liiklusohtlikud, 3 tunni jooksul. Ohtlikud teede seisundinõuete rikkumised kõrvaldatakse 24h jooksul, 
vähemohtlikud 72h jooksul. Linnal on prioriteediks peatänavad, kus liigub ühistransport. 
Tänavahoolduse alast seisundijärelevalvet planeeritakse ja teostatakse vastavalt ilmastikutingimustele, 
et tagada järelevalve teostamine lume- ja libedusetõrjetsüklite täitmise üle. 
 
7. Kuidas praktikas omavalitsused teevad enda tegevuse üle järelevalvet? Kui palju on Tehnilise Järelevalve 
Amet alustanud menetlusi KOV suhtes seisundinõuete rikkumise osas? 
Vastus: TJA-ga ei ole linnal kokkupuudet olnud. Maanteeamet viis mõnede linna teelõikude osas läbi 
järelevalvemenetluse 2013. a (nt Paldiski mnt, Mustamäe tee jne). 
 
8. Kas tee seisundinõuete täitmine on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuste jaoks võimalik? 
Vastus: Olemasolevate vahendite juures on võimalik likvideerida suuremad puudused. Tallinna 
Kommunaalamet on koostamas aastateks 2016-2020 teede investeeringute objektilist kava arvestades 
iga-aastaselt läbiviidava teede ülevaatuse käigus tuvastatud puudusi ning AS Teede Tehnokeskus poolt 
koostatavas Tallinna magistraal- ja põhitänavate teekatete seisukorra uurimistöös esitatud 
ettepanekuid. 
 
Tallinna tänavate seisunditasemete määramise alused: 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
17.12.2002 määrus nr 45 "Tee seisundinõuded". 2. Tallinna Linnavalitsuse 01.10.2003 määrus number 

https://opinfo.tallinn.ee/kaart
https://www.riigiteataja.ee/akt/416042013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/111082011002?leiaKehtiv
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94 „Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine“; 3. Tallinna Linnavalitsuse 22.05.2013 
määrus nr 53 „Tallinna linna omandis olevatele teedele nõutavast kõrgema seisunditaseme 
rakendamine“. 

 

Tallinna teede talvised seisundinõuded 

Tänavate seisunditasemed 

Tase 4 – kõnni- ning sõidutee teekatted lume- ja jäävabad, libedusetõrje teostatakse kogu teel 

sõiduradade laiuses; 

Tase 3 – kõnnitee ning sõidujäljed sõiduteel hoitakse lume- ja jäävabad, libedusetõrje 

teostatakse kogu teel; 

Tase 2 – lumine või jäätunud teekate, libedusetõrje teostatakse kogu teel; 

Tase 1 – lumine või jäätunud teekate, libedusetõrje teostatakse ohtlikes kohtades. 

 

Hooldustsükli aeg tundides 

Ajavahemik alates libeduse tekkest ja lumesaju algusest, mille jooksul tuleb taastada teel nõutav 

seisunditase. Nõutav seisunditase peab olema tagatud alljärgnevalt: 

Tase 4     2 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt; libedusetõrje teostamine; 

                4 tunni jooksul lume ja soola segu eemaldamine sõiduteelt; 

                6 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine; 

Tase 3     5 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt; 

                4 tunni jooksul libedusetõrje teostamine; 

                8 tunni jooksul lume ja soolasegu eemaldamine sõiduteelt, kõnniteede puhastamine 

ja libedusetõrje teostamine; 

Tase 2    12 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt; 

                8 tunni jooksul libedusetõrje teostamine; 

                12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine; 

Tase 1    36 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt; 

               24 tunni jooksul libedusetõrje teostamine; 

               12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine. 

 
9. Milliseid seisundinõudeid on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuse jaoks eriti raske täita ja 
miks? 
Vastus: Kõige probleemsemad on teekatte roopad. Põhjuseks naastrehvid ja kohati liigrasketest 
sõidukitest põhjustatud teede aluskonstruktsiooni läbivajumine. Teekatte roobaste täies ulatuses välja 
freesimine ja asfaldilaoturiga katendi taastamine (nt Vabaduse pst) võimaldab kapitaalremonti edasi 
lükata. 
 
Linn leiab, et väikesed KOV-d vajavad (lihtsat) juhist teehoiutööde tellimiseks. 
Samuti on ettepanek, et KOV-il peaks olema seadusejärgne õigus seisunditasemete hooldustsükli aega 
karmistada (nt teetõusude puhastamisel). Nt võiks nõuda 20 min jooksul libedusetõrje teostamist, 
hetkel lühim aeg 1h). 
 
10. Kuidas saaks kodanikud teie hinnangul osaleda seisundinõuete alases teavituses? (vt. 
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/416082013005
https://www.riigiteataja.ee/akt/429052013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/429052013013
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
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Vastus: Linna infotelefonile 1345 edastatakse keskmiselt 7-10 teeinfo teadet nädalas. Linna on võimalik 

teavitada ka e-posti ja linna veebilehe kaudu. 

 

LISA 4. VASTUSED KÜSIMUSTIKULE: VIIMSI VALD 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 27.11.2014 

 Alar Mik, valla kommunaalameti juhataja; 

 Taavi Valgmäe, ameti kommunikatsioonide spetsialist 

  

 

1. Milline on teede registrisse kandmise või inventariseerimise seis? 
Vastus: Viimsi vald kannab riiklikku teeregistrisse tee nimetuse, koodi, pikkuse, maaomandi, liigi, jaotuse, 
kasutuse ja erateede puhul ka lepingu numbri (kui see on). Puudub info suviste ja talviste 
seisunditasemete kohta, puudub täpne info katendite kohta, nende andmete kohta, ristmike, 
liikluskorralduse jmt kohta. Enamus infot puudub, vajalik on kogu valla teedevõrk üle inventariseerida. 
Vallas on eraldi kasutusel vananenud tarkvaraplatvormile üles ehitatud teederegister, kuid see sisaldab 
palju vananenud infot. Teede andmeid hoitakse Exceli failis. Kokkuvõttes vajab kogu valla teedevõrk 
inventariseerimist ning teederegistrisse kandmist. Riiklik teederegister võiks olla kasutajasõbralikuma 
kasutajaliidesega, mis hõlbustaks ja populariseeriks selle kasutamist kindlasti. 
 
2. Kas on selge jaotus jaotustänava, kõrvaltänava ning põhitänava vahel? 
Vastus: osaliselt on alevike tänavatel määratud jaotus, kuid reeglina on vaid määratud tänav ja sellega 
on piirdutud. 
 
3. Kuidas toimub teede seisundi kontroll? Kui regulaarselt iga tänavalõigu kohta? Millist tehnikat 
kasutatakse nõuete täitmise mõõtmiseks? Kas kontrollitakse vee äravoolu nõuet? Kui jah, siis kuidas? 
Vastus: teede seisundit kontrollib teehooldaja. Samuti teostab kontrolli kommunaalameti 
teedespetsialist. Kontroll on visuaalne ja toimub paikvaatluse käigus. Eraldi kaameraid ja 
temperatuuriandureid paigaldatud ei ole. Kontrolli sagedus sõltub ilmastikust – kui on lumerohke 
periood, käiakse igapäevaselt välitöödel. Konkreetset sagedust iga tänava või maantee seisundi kohta 
välja tuua ei oska, kuid suurematel teedel tehakse seda keskeltläbi korra päevas, kõrvalteedel korra-kaks 
nädalas, suvilapiirkonna teedel kord-kaks kuus. Roobaste sügavuse ja aukude sügavuse, ka rohu kõrguse 
mõõtmiseks oleme kasutanud mõõdulinti, samuti kasutame olukorra fikseerimiseks fotoaparaati, 
lappimistöid ja laiuse mõõtmisi kontrollime mõõterattaga. Muid vahendeid kasutusel ei ole. Vee 
äravoolu nõuet ei kontrollita, teostatakse visuaalset vaatlust. 
 
4. Milline on praegune teede seisund omavalitsuses? 

Vastus: Viimsi vallas asub kokku 311,3 km teid, millest 

- 227,7 km vallateed, mis omakorda jagunevad 

- 38,9 km jalgteed või jalg- ja jalgrattateed 

- 39,7 km tänavad 

- 149,1 km maanteed 
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- 17,7 km RMK metsateed 

- 23 km riigimaanteed (5 riigimaanteed) 

- 42,9 km erateed 

Valla teed (228 km) on suures osas rahuldavas seisukorras. Asfaldi lappimistöödele kulub aastas ligi 
100 000 eurot, mis ei ole piisav maht. Lisaks kulub killustikukattega teede pindamisele aastas 150 000 
eurot. Talihoolde kulud on 200 000 euro ringis ja suvehoolde kulud 2014. aastal 230 000 eurot. Teehoiu 
taseme viimine heale tasemele nõuab oluliselt rohkem rahalisi vahendeid, praegu tehakse vaid 
hädavajalikud tööd ära. Samas on teed vanad ja lagunevad kiiresti. Riiklik teehoiuraha peaks olema 3-4 
korda suurem, et see vastaks valla teehoiutööde vajadusele. 
 
Valla eelarvest teedele minev osa 2013. aasta näitel: 

- investeeringud teedesse 220 000 eurot (pindamistööd, asfalteerimistööd, projekteerimistööd) 

- riiklik teehoiuraha eraldis 207 886 eurot (asfaldi lappimistööd, pindamistööd, katendi 

taastamistööd) 

- teehoole 30 000 eurot (mitmesugused teedega seonduvad kulud) 

- liikluskorraldus 20 000 eurot (liiklusmärgid, teekattemärgistus) 

- suvine teehoole 230 000 eurot 

- talihoole 200 500 eurot 

- tänavavalgustus 340 000 eurot 

 
5. Kas on ülevaade liikluskorraldusvahendite paiknemisest ja paigaldusperioodi pikkusest? 
Vastus: ei ole. Ajutisi märke pannakse jooksvalt vastavalt vajadusele ja nende asukohad on teada nii 
teemeistril kui teede spetsialistil. 
 
6. Kui kiiresti suudetakse seisundinõuete rikkumine fikseerida ja kõrvaldada? 
Vastus: kui paikvaatluse käigus avastatakse rikkumine, siis see fikseeritakse koheselt ning antakse 
teehooldajale teada. Oleme teehooldajale makstavast tasust pidanud ka raha kinni, kui oleme rikkumise 
fikseerinud. See on andnud kiire tulemuse. 
 
7. Kuidas praktikas omavalitsused teevad enda tegevuse üle järelevalvet? Kui palju on Tehnilise Järelevalve 
Amet alustanud menetlusi KOV suhtes seisundinõuete rikkumise osas? 
Vastus: järgime jooksvalt, et meie poolt oleks tagatud võimalikult heal tasemel teehoole eelarvelisi 
vahendeid arvesse võttes. Talvel tehakse pidevaid paikvaatlusi, kevadel toimub teedevõrgu ülevaatus ja 
siis tehakse suvised remondiplaanid. Jooksvalt viiakse teehoolde töödesse sisse parendusi ja täiendusi, 
mis praktikas ilmnevad (täiendatakse hooldekaarte, muudetakse hooldetöö teostamist, korrigeeritakse 
dokumente, tehakse tähelepanekuid tulevase hankeperioodi jaoks – kuidas veelgi paremini teehoidu 
korraldada või milliseid probleeme vältida). Tehnilise Järelevalve Amet pole alustanud viimase kolme 
aasta jooksul ühtegi menetlust Viimsi valla teede seisundinõuete osas. TJA-ga oleme kokku puutunud 
korra aastas, kui vaadatakse üle raudtee ülesõidukohad (enamus asub riigimaanteel, üks paikneb valla 
teel). Kommunaalamet on ühe korra teinud politseile ettepaneku alustada järelevalvemenetlust ühe tee 
seisundinõuete täitmise osas (kuna kommunaalameti aadressil esitati kaebus, milles viidati, et tee ei 
vasta seisundinõuetele), politsei sõnul oli teega kõik korras ja tee vastas seisundinõuetele. 
 
8. Kas tee seisundinõuete täitmine on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuste jaoks võimalik? 
Vastus: kindlasti mitte. Viimsi valla puhul peaks siis riigipoolne teehoiuraha olema hinnanguliselt 
vähemalt ca 700 000 eurot aastas. Praeguse rahaga jõuame asfaldiauke lappida ja jooksvaid töid teha. 
Igal aastal jääb teehoiust raha puudu ja teatud tööd jäetakse ära või lükatakse edasi, teed lagunevad 
rohkem, kui me jõuame parandada, teemaid jõuame niita näiteks 46 kilomeetrit 228 kilomeetrist, 
pinnata oleks vaja rohkem, patcheriga on vajadus parandada rohkem pragusid, et ennetada katendi 
lagunemist, teekraavide hoolduseks raha üldse ei jätku jne. 
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9. Milliseid seisundinõudeid on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuse jaoks eriti raske täita ja 
miks? 
Vastus: üldistest seisundinõuetest peame kinni enamus punktide osas, probleeme on valgustuse nõude 
täitmisega (osad valgustid on välja lülitatud eelarve kokkuhoiu tõttu). Katendite seisundinõuete osas 
jäävad parandamata väiksemad augud – patcheritöid oleks vajalik teha suuremas mahus või kasutada 
ribapindamist – see takistaks katendi lagunemist. Samuti ei suudeta kõiki teemaid niita, nagu nõuded 
ette näevad, teede puhastamisele (harjamised, lehtede koristamine, kevadine puistematerjali 
koristamine) on vajalik samuti suunata praegusest rohkem ressursse. 
 
10. Kuidas saaks kodanikud teie hinnangul osaleda seisundinõuete alases teavituses? (vt. 
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot) 

Vastus: annateada rakendus, mobiiltelefoni kaudu (teemeistri nr töötab 24 h), e-posti kaudu, valla 

infotelefoni kaudu – kõik on Viimsis ka kasutusel. Infovahetus vallalehe Viimsi Teataja kaudu on 

regulaarne. 

LISA 5. VASTUSED KÜSIMUSTIKULE:  TARTU LINN 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 28.11.2014 

 Rein Haak, linnavalitsuse linnamajanduse 
osakonna juhataja 

  

 

1. Milline on teede registrisse kandmise või inventariseerimise seis? 

Vastus: Tartu linna tänavad on kantud teeregistrisse, selleks kasutame asutusesiseselt programmi 
Teeregister, mille väljund kantakse riiklikusse teeregistrisse. 

Paraku peab tõdema, et nimetatud programmi võimalused on piiratud ja VV määruse "Riikliku teeregistri 
asutamine ja registri pidamise põhimääruse" §7-s nimetatud kõiki andmeid riiklikus teeregistris ei 
sisaldu. Vajadus oleks mitmekihilise registri järele. Samuti ei viida linnas süsteemselt läbi 
invertariseerimisi, viimane tänavate uuring teostati AS Teede Tehnokeskuse poolt 2006 aastal. 

Probleem on linna tippjuhtkonna tasemel teadvustatud ja lahendusi otsitakse. 

 

2. Kas on selge jaotus jaotustänava, kõrvaltänava ning põhitänava vahel? 
Vastus: Tartu linna tänavad on jaotatud funktsionaalsetesse klassidesse üldplaneeringus. 
 

3. Kuidas toimub teede seisundi kontroll? Kui regulaarselt iga tänavalõigu kohta? Millist tehnikat 
kasutatakse nõuete täitmise mõõtmiseks? Kas kontrollitakse vee äravoolu nõuet? Kui jah, siis kuidas? 
Vastus: Teede seisundi kontrolli viivad läbi selleks volitatud ametnikud jooksvalt ja vastavalt 
hooldelepingutes fikseeritule meie töövõtjad. 
Töövõtja minimaalne kohustus seisundinõuete järgmiseks on fikseeritud lepingus järgmiselt: 

6.8.1. seisundinõuete vastavuse järelevalvet teostatakse: 

6.8.1.1.  3. seisunditasemetega tänavatel 1 (üks) kord 1 (ühe) ööpäeva jooksul; 

6.8.1.2.  2. seisunditasemetega tänavatel 1 (üks) kord 3 (kolme) ööpäeva jooksul; 

1. seisunditasemetega tänavatel 1 (üks) kord 6 (kuue) ööpäeva jooksul 
 

Seisundinõuete täitmise mõõtevahenditeks on tavapärased käepärased vahendid: mõõdulint, vajadusel 
Inspector, mõõtelatt ja - ratas. Erivahendeid Tartu linn ei kasuta. 

http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
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Vee äravoolu hinnatakse visuaalselt ja probleemid lahendatakse vastavalt konkreetsete juhtumite 
võimalustele. 

 

4. Milline on praegune teede seisund omavalitsuses? 
Vastus: Praegune teede seisund on rahuldav. Tänu suhteliselt soodsale talvele ei olnud katete 
lagunemine liialt suur, linn suutis enamikud katte defektid likvideerida. Kasutasime selleks nii 
löökaukude väljafreesimist ja täitmist asfaltbetooniga, positiivse mõjuga on viimasel paaril aastal 
kasutatud pritskillustikuga pragude täitmise tehnoloogia. Linn on remontinud käesoleval aastal 
avariiohtliku Võidu silla (saime selleks ka riigiabi), edaspidise kiire lagunemise peatamiseks sai teostatud 
2013. aastal nö säilitusremont Sõpruse sillal. Kiireloomulist remonti vajab Kaarsild. 
 

Tervikuna on aga tänavate remontimistel/rekonstrueerimistel, samuti probleemsete ristmike 
ümberehitamisel oluline mahajäämus vajalikust. Tartu linna eripära on nõrgad aluspinnased, mis 
võimendab katete lagunemist veelgi. Teede Tehnokeskuse uuringu alusel on kohene vajadus katete 
taastusremontidesse ca 6 mln €, edaspidiselt min 2-3 mln €. Linna eelarvelised võimalused on viimastel 
aastatel püsinud ca 650 tuh € piires. Kiirete lagunemiste peatamiseks oleme asunud kasutama odavamat 
kuid linnatingimustes probleemsemat katete pindamist. 
 

Tartule on olulise mõjuga peatselt valmiv Idaringtee, kuid see on toonud kaasa surve linna eelarvele. 
 

5. Kas on ülevaade liikluskorraldusvahendite paiknemisest ja paigaldusperioodi pikkusest? 
Vastus: Liikluskorraldusvahendite paiknemise kohta peetakse liikluskorraldusteenistuses sellekohast 
registrit ja ülevaade olukorrast on hea. 
 

6. Kui kiiresti suudetakse seisundinõuete rikkumine fikseerida ja kõrvaldada? 
Vastus: Lisaks tavapärasele kontrollile töötab Tartu linnas heakorratelefon, millele laekub samuti palju 
infot probleemide kohta. Reeglina suudame seisundinõuete rikkumised kõrvaldada operatiivselt. Paraku 
peab nentima, et Tartu suuruses linnas ei ole lepingupartneri asfalteerimisbrigaadid aastaringselt, mis 
põhjustab teatud kuudel ka teatavat mahajäämust. 
 

7. Kuidas praktikas omavalitsused teevad enda tegevuse üle järelevalvet? Kui palju on Tehnilise Järelevalve 
Amet alustanud menetlusi KOV suhtes seisundinõuete rikkumise osas? 
Vastus: Järelevalvet teevad selleks volitatud isikud subordinatsiooni järgides. Tehnilise Järelevalve Amet 
ei ole alustanud menetlusi seoses seisundinõuete rikkumistega. Maanteeametiga on linnal tihe koostöö 
aga otseselt järelevalvemenetlusi ei ole nendega olnud. 
 

8. Kas tee seisundinõuete täitmine on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuste jaoks võimalik? 
Vastus: Olemasolevate vahendite juures on võimalik likvideerida suuremad puudused, terviklikult kõiki 
Tee seisundinõuete määruses kehtestatud nõudeid ei ole eraldatud vahendite juures võimalik kuidagi 
täita. 
 

9. Milliseid seisundinõudeid on tänaste vahendite juures kohalike omavalitsuse jaoks eriti raske täita ja 
miks? 
Vastus: Teekatete IRI arv, praod ja murenemised, roobaste piirväärtused, kõikjal ei ole korras ka 
kaevukaante kõrgused kattes. 
Nimetatud seisundinõuete täitmine eeldab regulaarse perioodilisusega tänavate remondi- ja 
rekonstrueerimistöid. 

Kaevetööde osas on küsimus, kui suur peaks olema linna järelevalve võimekus nende järel 
kontrollimiseks. Ettepanek oleks ära määrata parandamise miinimumlaused (nt sõidutee taastada 
minimaalselt ühe sõidutee laiuses). 
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10. Kuidas saaks kodanikud teie hinnangul osaleda seisundinõuete alases teavituses? (vt. 
http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot) 
Vastus: Kodanikud on suhteliselt hästi informeeritud tee seisundinõuetes kehtestatust. Tartu 
infotelefoni 1789 kasutatakse ka teeseisundiga seotud info edastamiseks. Tartu linna laekub regulaarselt 
pretensioone koos kahjunõuete esitamisega. Ajakirjandus on teinud küll teavitustööd, kuid kahjunõuete 
esitamise sisu on sageli ühepoolselt kallutatud. Võimalik, et selle valdkonna menetlustoimingud vajaksid 
selgemat käsitlusviisi. 

 

LISA 6. KOHTUMISE KOKKUVÕTE  MAANTEEAMET 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 09.01.2015 

 Jaanus Heinla, ameti järelevalve osakonna juhataja; 

 Teet Sepp, sama osakonna järelevalvespetsialist 

  

 

Maanteeameti (MA) järelevalve osakonna üheks põhiülesandeks on põhimääruse kohaselt riikliku 
järelevalve ja haldusjärelevalve teostamine vastavalt teeseadusele ja osalemine teeseaduses sätestatud 
väärtegude menetluses kohtuvälise menetlejana. Põhiülesannete täitmiseks osakond teeb lisaks riikliku 
tee ehitus- ja remonditööde ehitusjärelevalvele ka kohaliku tee seisundinõuete tagamise järelevalvet. 
Kui vaadata möödunud perioode, siis oli haldus- ja järelevalvele üks paljudest MA protseduuridest. Neid 
oli kokku 17. Enne 2014. a oli võimalik kulutada ca 10 % ajast haldus- ja väärteomenetlustele. 2014. a 
juba rohkem, kuivõrd palgati erinevatesse regioonidesse järelevalvega tegelevaid spetsialiste. Alates 
2015. a toimusid struktuurimuudatused, mille käigus regioonides asuvad spetsialistid asusid tööle ühes 
osakonnas. Kuni siiani tegutsesid regioonides töötajad erinevalt ning väga erinevad olid ka nende 
tööülesanded. 

 

Kuidas KOV-id täidavad seadusest tulenevaid nõudeid? Kas seisundi nõudeid täidetakse? Millele on 
asjad suunatud? Mitmed nõuded on seotud tee säilitamisega, mitte otseselt liiklusohutusega. Nt MA 
vaatab, kuidas KOV-id on oma teedel järelevalvet teostanud. Kuidas KOV tagab teenõuete täitmise 
(intervjuu vormis). On KOV-e, kes on kehtestanud oma teedele teeseisundi nõuded. On aga palju KOV-
e, kellel neid ei ole kehtestatud. 

 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45 „Teede seisundinõuded“ kehtestab 
üldised seisundinõuded ning eraldi lisades seisunditasemetest tulenevad nõuded sõltuvalt maantee 
liiklussagedusest ning tänavate liigitusest. Üldnõudeid on küll võimalik kontrollida, kuid nii nimetusest 
kui sisust tulenevalt on need üsna üldsõnalised: enamus on suunatud tee, teemaa ja liiklusmärkide 
puhtuse tagamisele (sellega tulevad KOV-id toime), üldsõnalisele liiklusohutuse tagamisele või 
kestusele. Üldnõuete puhul pööratakse tähelepanu märkide vastavusele, kuid suurem probleem on 
märkide paigaldamata jätmisega. Probleemsem on tee seisunditasemete kehtestamata jätmine, mis 
takistab haldusjärelevale läbiviimist tee jaoks spetsiifilisemate ja täpsemate nõuete järgi. Kuigi tee 
seisunditasemed peab tee omanik kandma tee registrisse, on see enamikel KOV-idest tegemata 
(võimekamad ja suuremad on seisunditasemed kehtestanud). Kuna seisunditasemed on sageli 
kehtestamata, kontrollime menetluse käigus tee vastavust kõige madalamale seisunditasemele, kuid 
see on ilmselt vaidlustatav. MA juhib küll KOV tähelepanu tee seisundinõuete tee registrisse kandmise 

http://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot
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vajadusele, kuid ettekirjutust me teha ei saa. Seega on tee seisundinõuded ladusaks kontrollimiseks 
üldsõnalised või selgelt kehtestamata! 

 

Kui seni kontrollis MA 4-5 KOV-i aastas, siis uute MA järelevalve plaanide kohaselt teostatakse aastas ca 
20% KOV-idest järelevalvet. Igas KOV-is juhuvalikul leitakse 2-3 teelõiku, mida kontrollitakse. 2014. a 
järelevalve osakond ja regioonide hooldeosakondade järelevalve peaspetsilistid ettekirjutusi ei teinud, 
sest KOV-id esitavad väga harva vastuväiteid ning on altid koostööle, st üldjuhul tunnistatakse puudusi 
ning esitatakse nende likvideerimise tähtajad. Väärteona KOV-i vastutusele võtta ei saa. Seni MA 
ettekirjutusi ei ole täitmata jäetud. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg sõltub rikkumise liiklusohtlikkusest. 

 

KOV-il riiklik ehitusjärelevalve (enda lepingupartneri suhtes). KOV tee ==> KOV järelevalve on ennekõike 
hoolsuskohustus ja MA siin huvide konflikti ei näe. Nt ka MA annab endale ehituslube välja (võimalik 
huvide konflikt). 

 

Väljatoodud probleemid: 

- Vaja on selgeid seisundi nõudeid. Paljud KOV-id on jätnud oma teeseisundi nõuded kehtestamata ja 

MA saab selgelt kontrollida üldisi seisundinõudeid. Seisunditasemete kehtestamise osa vajab 

korrastamist. 

 

- Mitmed mõõtmiste kohta on vaja õigusaktides kehtestada metoodika, roobast on võimalik mõõta 3 

erineva metoodikaga, sh on kasutusel erineva pikkusega latid, auk on defineerimata, samuti võiks 

olla täpsustatud metoodika (nivelliir, latiga mõõtevarras vms). 

 

- Nõuded suvise haardeteguri (või tekstuuri) kohta puuduvad, kasutusel olev talvise mõõtmise ja 

kalibreerimise metoodika on vaidlustatav (Eltrip). 

 

- Nõuded külgnähtavusele on järgmine: Külgnähtavust arvestatakse külgkraavi välisservast või selle 

puudumisel mulde alumisest servast. Enamusel kohalikest teedest puudub nii külgkraav kui ka 

mulle, seetõttu nendele teedele külgnähtavuse nõuet ei kohaldu. 

 

- Nõuded kruusateedele: kruusa või pinnase valli kõrgus tee servas, mis ei takista vee äravoolu on 

seisunditaseme 1 kohaselt määramata, mis tekitab segaduse, kas peab vee äravool olema tagatud 

või mitte. 

- KOV teede inventariseerimine. Tehakse algust 2015. a algusest. 

- Kui loobuda seisundi tasemetest, siis võiks olla teeseisundi tase, mida tuleb igal juhul täita. Kui KOV 

nõudeid ei ole, siis MA küsib 1. teeseisundi taset. 

- Linnatänavatele tuleks kehtestada eraldiprojekteerimise normid. 

- Kuidas MA järelevalvet tõhustada? Lisaks juhuvalimile probleemipõhise printsiibi rakendamine. 

Paljuski on ka ressursi teema. 

- Mis teed peaks olema riigi, mis KOV-i teed? On palju riigi teid, kus sõidab 10 autot ööpäevas. Seal 

on pigem läbipääsu funktsioon. Riik võiks sellise tee KOV-ile anda. Üks võimalus oleks jaotada teed 

ühtsete põhimõtete järgi ära. 

- Omandireformi tagajärjel on lõigutatud üsna palju teid ja probleemiks on liikluse ja korrashoiu 

tagamine sellistel teedel. 
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- KOV-i km-põhine rahastamine. Sellega on KOV-id sisuliselt käsist ja jalust seotud. KOV-il on tee, mida 

ta ei suuda nõuetekohasena hoida, aga ära anda ka ei taha, sest selle pealt saab ta raha. 

- Teeseaduses puudub tee ja selle osade (sild, viadukt, truup) definitsioonid ja see külvab palju 

segadust. 

 

LISA 7 KOHTUMISE KOKKUVÕTE: MAJANDUS-  JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM 

  

Intervjuu aeg ja intervjueeritavad: 05.02.2015 

 Ain Tatter, teede ja raudteeosakonna juhataja; 

 Lauri Künnapuu, teedetalituse ekspert 

 Pavel Karev, teedetalituse peaspetsialist 

  

KOV-id ja kohalike teede seisund 

 KOV-idel on arusaam, et teehooldus võiks olla 100% riigi finantseeritud, selleks on erinevates 

hinnangutes soovitud riigieelarvest vahemikus 100-240 mln eur/aastas. 

 Tallinnas on mureks suur hulk halvas seisundis teid. Eelkõige on probleemiks löökaugud. Ilmselt 

on linnal odavam kahjutasu maksta kui teed seisundinõuetele vastavaks viia. 

 Mittevastavused on suures mahus siiski likvideeritud (MA andmetel), kuid seda sageli seaduse 

tähtajast hilisemalt. 

 KOV-id viitavad rahapuudusele teehoiu korraldamisel, samas KOV teedele kehtestatud 

seisundinõudeid ei peeta ebamõistlikeks. Hetkel teede seisundinõuete kohta kehtiv ministri 

määrus üldiselt töötab, seda järgitakse. 

 Riigieelarvest makstakse KOV-idele sihtotstarbelisi teehoiutoetusi (2015. a. suurusjärgus 28 mln 

eur), Vabariigi Valitsus teeb toetuste jaotuse osas KOV-ide ja KOV objektide vahel vastavad 

otsused. 

 KOV liitudega koostöös on kavandamisel KOV teede inventariseerimine, mida on plaanis 

osaliselt rahastada riigieelarves KOV teehoiutoetusteks ettenähtud vahenditest summas 

250 000 eur/aasta, kokku kahel aastal. Ülejäänud osa projektist plaanitakse finantseerida 

rahandusministeeriumi hallatavast ORF-ist. 

 Riigile ei ole võimalik riigimaanteedele ettenähtud vahendeid suunata KOV teedele, kuna ka 

riigimaanteede hoiuvahendid on ebapiisavad. 

 

Järelevalve 

Õiguslik taust - teeseadus 

§ 39 lõige 2 sätestab, et riikliku järelevalvet tee seisundile kehtestatud nõuete täitmise üle toestab 

Maanteeamet kohalikul teel ning politseiametnik riigiteel ja kohalikul teel, kui nõuete rikkumine on 

tuvastatud politseilise tegevuse käigus. 
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§ 393 sätestab sunniraha ülemmäära, mis ettekirjutuse täitmata jätmise korral on ühel korral 2000 eurot 

ning kokku 6400 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks. 

§ 405 sätestab trahvid, mis teerajatise või raudteeülesõidukoha seisundinõuete täitmata jätmise, liikluse 

keelamiseks või piiramiseks ettenähtud abinõude rakendamata jätmise või liiklusohtlike kohtade 

korrastamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on 

toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

Õiguslik taust – ehitusseadustik 

EHS-iga kodifitseeritakse ehitusõigus, sh ka riiklik järelevalve ja trahvid. 

§ 130 lg 7 kohaselt teostab Maanteeamet riikliku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, 

kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete 

täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle. 

§ 133 kohaselt ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan rakendada sunnivahendit 

asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on 

sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot. 

§ 134 lõike 1 kohaselt ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või 

ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale, - karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 

32 000 eurot. 

 Teeseisundi nõudeid hiljuti ajakohastati, sh laiendati nõudeid pinnasteedele, täpsustati 

erinevaid tõlgendusi saanud sätteid (nt. lume paksus) jms. 

 Maanteeamet teeb  riiklikku järelevalvet kohalike teede seisundinõuete täitmise üle. Meile 

teadaolevalt MNT põhimõte on, et iga aasta kontrollitakse 20% omavalitsusüksusi ning igas 

valimis olevast KOV-ist ca 10% kohalikke teid. Järelevalvemenetlus koosneb kahest osast: 1) 

kontrollakti alusel küsitluse läbi viimine; 2) valimisse sattunud teedel kehtestatud 

seisunditasemete nõuete täitmise kontrollimine. Pärast seda vormistatakse kontrollimise 

protokoll ja KOV annab teada, millise aja jooksul fikseeritud mittevastavused likvideeritakse. Kui 

KOV ei tunnista mittevastavusi või ei ole nõus neid likvideerima, siis on Maanteeametil võimalus 

koostada ettekirjutus ja rakendada sunnivahendeid. Praktikas ei ole see realiseerunud, kuna 

enamasti on KOV-id koostööaltid ja otsivad oma piiratud võimaluste raames lahendusi. 

 Eelkõige teostatakse järelevalvet riiklike teede üle, vähem kohalike teede üle. 

 Hetkel töötatakse välja ka Maanteeameti järelevalvekontseptsiooni ja 2015. aastal töötab MA 

välja ka oma tööplaani. Selle töö tulemusel tehakse ettepanekud seadusandjale. (Vastutaja 

Kristo-Taavi Ruus MA-st) 

Mida seadusandja, MA, valitsus teha saaksid? 

 Teede osas on õiguslik riikliku järelevalve mehhanism olemas, aga see ei pruugi olla piisav. 

 Kui asjaosalised leiavad, et MNT ei tee riikliku järelevalvet piisavalt, seadusega kooskõlas vms, 

siis MKM saab algatada MNT üle teenistuslikku järelevalvet. 

 Vajadusel võib kaaluda seaduses kohustuslike järelevalve mahtude kehtestamist (so nt EL-i üks 

kontseptsioon maanteetranspordi riiklikus järelevalves). 

 Tõsta järelevalve võimekust ning rakendada sanktsioone. Järelevalve võimekuse suurendamine 

võib hõlmata nii aastas kontrollitavate omavalitsusüksuste arvu suurendamist, kui ka KOV-is 

kontrollitavate teede arvu suurendamist. 
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 Sanktsioonide süstemaatiliseks rakendamiseks tuleks koostada Maanteeametil kohalike teede 

seisundinõuete täimise järelevalve kord, mis kehtestaks põhimõtted, kuidas Maanteeamet 

erinevate rikkumist korral peaks käituma. Seal oleks võimalik sätestada ka, et kui kaua ja milliste 

rikkumist korral võib ettekirjutusi teha ja millal tuleks alustada trahvimisega. Selleks on vaja 

tõenäoliselt suurendada Maanteeameti ressursse, mis suunatakse kohalike teede 

seisundinõuete täitmise kontrollimisele. 

 Üks võimalus, mis võib aidata parandada järelevalve tõhustamist on siduda kohalike teede 

teehoiu toetuse eraldamine mõne muu parameetriga, näiteks tehtud ettekirjutuste arvuga või 

täitmata ettekirjutuste puudumisega. Sellisel juhul eraldatakse kohalike teede teehoiu toetust 

ainult neile omavalitsusüksustele, kellel puuduvad täitmata ettekirjutused. 

 Tuua ehitusseadustikus selgemini välja inimeste õigus nõuda tee omanikult hüvitist, kui tee 

seisundinõuete mitte järgimise tulemusel on auto kahjustada saanud. See suurendaks inimeste 

teadlikkust võimalikust hüvitisest ning võib aidata motiveerida omavalitsusüksusi oma teid 

paremas korras hoidma. 

 Kohalike teede seisundinõuetele mitte vastavus tuleneb peamiselt sellest, et kohalik 

omavalitsusüksus ei panusta piisavalt vahendeid teede korrashoidu. Selle vältimiseks võiks 

sätestada õigusaktis, et kohalike teede teehoiuks tuleb eraldada kohaliku omavalitsuse eelarves 

piisavalt vahendeid. Termin „piisavad vahendid“ on võimalik jätta abstraktseks terminiks või 

sisustada mõned juhendis vastavalt Maanteeameti kogemustele ning tuua välja, kui palju tuleb 

kilomeetrile teele kulutada, et see vastaks seisundinõuetele. Kuna omavalitsusüksuse eelarve 

on haldusakt ja KOV-i haldusaktide vastavust seadustega kontrollib maavanem, siis selline 

õigusnorm loob maavanemale võimaluse öelda KOV-ile, et eelarve on vastuolus seadustega ja 

tuleb ringi teha. Selline järelevalve teostamine peaks põhimõtteliselt olema võimalik ka täna. 

Selle variandi korral on oht, et riik sekkub liigselt kohaliku elu küsimustesse ja rikutakse KOV 

autonoomiat. 

 Tõenäoliselt on võimalik kohalike teede seisundit parandada ka kohalike teede teehoiu toetusi 

suurendades. 

 Teede seisundinõudeid või täpsustada. 

 Kaaluda naastrehvide maksustamiste, et autojuhid rohkem lamellrehve kasutaksid ja seega teid 

vähem kahjustaks. 

 

LISA 8. POLITSEI JA PIIRIVALVEAMET 2013.-2014.AASTA TEESEADUSE RIKKUMISTE 

VÄÄRTEOKOOSSEISE  

 

Teeseaduse § 39 lg 2 punkti 2 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet tee seisundile kehtestatud nõuete täitmise üle 

politseiametnik riigimaanteel ja kohalikul teel, kui nõuete rikkumine on tuvastatud politseilise tegevuse käigus. 

Kui palju teatati ja kui palju menetlusi TS-i § 39 lg 2 punkti 2 alusel toimus PPA-s 2013. ja 2014. aastal?  

    

Andmed seiusga 16.02.2015 Infoassistent ALIS    

Väärteo liik 2013 2014 Kokku 

Teeseaduse rikkumised 1402 1027 2429 

§ 40. Tee kasutamise nõuete rikkumine 10 6 16 

§ 401. Teerajatise püsivust ohustava sõidukiga liiklemine 1379 1008 2387 

§ 402. Teerajatise püsivust ohustava liikluse lubamine 2   2 
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§ 403. Loata teehoiutööde ja teehoiuväliste tööde tegemine 5 6 11 

§ 406. Teerajatise või raudteeülesõidu ning tee kaitsevööndi kahjustamine 2 6 8 

§ 407. Liikluskorraldusvahendi nõuetevastane paigaldamine 4 1 5 

        

Maakond 2013 2014 Kokku 

Harju maakond 356 243 599 

Hiiu maakond 3 10 13 

Ida-Viru maakond 120 86 206 

Jõgeva maakond 55 44 99 

Järva maakond 122 61 183 

Lääne maakond 14 10 24 

Lääne-Viru maakond 146 153 299 

Põlva maakond 31 27 58 

Pärnu maakond 153 99 252 

Rapla maakond 32 23 55 

Saare maakond 10 4 14 

Tartu maakond 193 129 322 

Valga maakond 67 35 102 

Viljandi maakond 35 29 64 

Võru maakond 65 74 139 

 

 

 

 

 

LISA 9.  MAANTEEAMETI JURIIDILISE OSAKONNA JUHATAJA ETTEPANEKUD 

TÕHUSTAMAKS TEESEISUNDI NÕUETE TÄITMISE JÄRELEVALVET  

From: Kristo-Taavi Ruus [mailto:Kristo-Taavi.Ruus@mnt.ee]  

Sent: Friday, February 13, 2015 11:45 AM 

To: Kalev Kallemets 

Subject: RE: Sisend kohalike teede seisundi raportile 

 

Tere 

Tänane seadusandlus võimaldab Maanteeametil teostada riikliku järelevalvet kohalike teede üle ning selle 

raames teha ettekirjutusi ning ettekirjutuste mitte täitmisel on võimalik rakendada sunniraha 2000 eurot. 

Ettekirjutusi võib teha korduvalt ja sellest tulenevalt ka sunnirahasid määrata. 

Riigikogus vastu võetud Ehitusseadustik (11.02.15) ja selle rakendusseadus võimaldavad teha analoogset riikliku 

järelevalvet pärast Teeseaduse kehtivuse lõppu. 
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Ettepanekuna teen siinkohal järelevalve tsentraliseerimiseks, näiteks Tehnilise Järelevalve Ametisse (TJA). 

Tsentraliseerida tuleks ehituslubade menetlus ning riiklik järelevalve, et oleks tagatud täitjate ja kontrollijate 

lahususeprintsiip. TJA saaks teha järelevalvet nii kohalike kui ka riigiteede üle. 

Kohalike teede (halb) seisundi olukord on sõltuvuses sellest, kuidas teid on ehitatud ja remonditud, teisisõnu, 

teede halb seisund on tagajärg. Paljudel KOVel puudub tehniline kompetents (KOV on tihti liiga väike), et 

korraldada tasemel ehitushankeid. KOV teede ehitamise (ka projekteerimine, omanikujärelevalve) hanked tuleks 

tsentraliseerida vastavasse kompetentsikeskusesse, kus on tehniline ja juriidiline kompetents. Selleks tuleks 

vastavaid õigusakte muuta. Tsentraalne hankimine tooks soodsamad hinnad, ehituskvaliteedi tõusu ning 

lisaväärtusena oleks vähendatud korruptsiooniriske. 

Kristo-Taavi Ruus  

Maanteeamet  

Õigusosakonna juhataja 

Telefon 6 361 106 

 

From: Kalev Kallemets [mailto:Kalev.Kallemets@riigikogu.ee]  

Sent: Thursday, February 12, 2015 1:34 PM 

To: Kristo-Taavi Ruus 

Subject: Sisend kohalike teede seisundi raportile 

Tere 

Millised oleks teie ettepanekud kuidas Maanteeameti õigusi, ülesandeid, töödokumente või seadusandlust 

täiendada, et Maanteeamet saaks teostada tõhusamat järelevalvet selle üle kuidas omavalitsused teeseadusest 

ja selle juurde kuuluvate määrustest tulenevaid tee seisundi nõudeid täidavad.  

 

mailto:Kalev.Kallemets@riigikogu.ee

