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TEESETEESEAADUSDUS

�� Vastu võetud 17.02.1999, jõustunud Vastu võetud 17.02.1999, jõustunud 
23.03.1999 (pidevalt täiendatud)23.03.1999 (pidevalt täiendatud)

Teeseadus Teeseadus sätestabsätestabtee suhtes esitatavad tee suhtes esitatavad 
nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja 
kohustused ning vastutuse kohustused ning vastutuse 
liiklusohutusnõuete rikkumise eest, liiklusohutusnõuete rikkumise eest, 
reguleerib teehoiu, tee kasutamise ja kaitse reguleerib teehoiu, tee kasutamise ja kaitse 
korraldamist ja rahastamist ning inimeste ja korraldamist ja rahastamist ning inimeste ja 
keskkonna kaitset liiklusest tulenevate keskkonna kaitset liiklusest tulenevate 
ohtude eestohtude eest



Tee liigidTee liigid

�� Põhimaanteed   (riigimaantee)Põhimaanteed   (riigimaantee)
�� Tugimaanteed   (riigimaantee)Tugimaanteed   (riigimaantee)
�� Kõrvalmaanteed (riigimaantee)Kõrvalmaanteed (riigimaantee)
�� Kohalik tee (omavalitsusele kuuluv tee)Kohalik tee (omavalitsusele kuuluv tee)
�� ErateeEratee
�� MetsateeMetsatee
�� TänavTänav
�� Jalgtee ja jalgrattateeJalgtee ja jalgrattatee
�� TaliteeTalitee
Maanteed jagunevad klassideks (kiirtee, 1,2,3,4,5 kl.)Maanteed jagunevad klassideks (kiirtee, 1,2,3,4,5 kl.)



�� TeemaaTeemaaon maa, mis õigusaktidega on maa, mis õigusaktidega 
kehtestatud korras on määratud tee kehtestatud korras on määratud tee 
koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja 
teehoiu korraldamiseksteehoiu korraldamiseks

�� Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, 
liiklusohutuse tagamiseks ning teelt liiklusohutuse tagamiseks ning teelt 
lähtuvate keskkonnakahjulike mõjude lähtuvate keskkonnakahjulike mõjude 
vähendamiseks rajatakse tee äärde vähendamiseks rajatakse tee äärde tee tee 
kaitsevöönd kaitsevöönd 

Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal 
pool äärmise sõiduraja telge on  pool äärmise sõiduraja telge on  50 m50 m

Kohaliku tee kaitsevöönd on 20…50 mKohaliku tee kaitsevöönd on 20…50 m



TEE KAITSEVÖÖND JA TEE KAITSEVÖÖND JA 
TEEMAATEEMAA



Liiklusväline teabevahendLiiklusväline teabevahend

�� On püsivalt maapinnaga ühendatud alusele On püsivalt maapinnaga ühendatud alusele 
või teisaldatavale kandekonstruktsioonile,või teisaldatavale kandekonstruktsioonile,

sõidukile või muule teabevahendi kandjale sõidukile või muule teabevahendi kandjale 
paigaldatud kuulutus, teadeanne või märgis, paigaldatud kuulutus, teadeanne või märgis, 
mis ei ole ette nähtud liikluse mis ei ole ette nähtud liikluse 
korraldamiseks või mis ei ole korraldamiseks või mis ei ole 
liikluskorraldusvahendi kohta kehtestatud liikluskorraldusvahendi kohta kehtestatud 
nõuete kohanenõuete kohane



Kes annab loa?Kes annab loa?

�� Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loaloa
teemaale teemaale annab tee omanikannab tee omanik

�� Tee kaitsevööndi alale annab liiklusvälise Tee kaitsevööndi alale annab liiklusvälise 
teabevahendi paigaldamise loa tee omanikteabevahendi paigaldamise loa tee omanik
tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalikul tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalikul 
nõusolekul. Maa omanik võib esitada tingimusi.nõusolekul. Maa omanik võib esitada tingimusi.

Teabevahendi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee Teabevahendi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee 
äärest on äärest on vähemalt 12 mvähemalt 12 m

Kiirtee ja rahvusvahelise maantee kaitsevööndi alale Kiirtee ja rahvusvahelise maantee kaitsevööndi alale 
võib teabevahendi paigaldada ainult rööpselt tee võib teabevahendi paigaldada ainult rööpselt tee 
teljega.teljega.



LOA TAOTLEMISEKS VAJALIK  LOA TAOTLEMISEKS VAJALIK  
ESITADA TEEOMANIKULEESITADA TEEOMANIKULE

�� Kirjalik taotlusKirjalik taotlus, kus näidata taotleja andmed, , kus näidata taotleja andmed, 
soovitav paigalduskoht (km, kaugus tee äärest, soovitav paigalduskoht (km, kaugus tee äärest, 
reklaami paigaldaja tegevusloa andmed, reklaami paigaldaja tegevusloa andmed, 

teabevahendi mõõtmed, eksponeerimise kestus)teabevahendi mõõtmed, eksponeerimise kestus)

�� Paigaldusskeem geoaluselPaigaldusskeem geoalusel

�� Liiklusvälise teabevahendi joonised ja Liiklusvälise teabevahendi joonised ja 
eksponeeritava teabe värvipilteksponeeritava teabe värvipilt

�� Maaomaniku kirjalik luba, koos tema poolt Maaomaniku kirjalik luba, koos tema poolt 
esitatud tingimustegaesitatud tingimustega



Teele ja kaitsevööndisse Teele ja kaitsevööndisse 
paigaldatud liiklusväline paigaldatud liiklusväline 

teabevahendteabevahend
�� Ei tohi Ei tohi eksitada liiklejateksitada liiklejatega varjata tema ega varjata tema 

eest liikluskorraldusvahenditeest liikluskorraldusvahendit

�� Raskendada liikluskorraldusvahendi Raskendada liikluskorraldusvahendi 
eristamisteristamist

�� Ohustada liiklejat pimestamisega ega Ohustada liiklejat pimestamisega ega 
tähelepanu hajutamisegatähelepanu hajutamisega

�� Piirata nähtavust ristmikulPiirata nähtavust ristmikul



KujundamineKujundamine

�� Teele ja kaitsevööndi alale ei või paigaldada Teele ja kaitsevööndi alale ei või paigaldada 
liiklusvälist teabevahendit, mis oma kujult,liiklusvälist teabevahendit, mis oma kujult,

värvilt või kujunduselt on selline, et teda värvilt või kujunduselt on selline, et teda 
võidakse pidada liikluskorraldusvahendiksvõidakse pidada liikluskorraldusvahendiks



Kuidas juht peab käituma?Kuidas juht peab käituma?



Nõuded konstruktsioonileNõuded konstruktsioonile

–– Liiklusvälised teabevahendid peavad olema Liiklusvälised teabevahendid peavad olema 
pandud nii, et nad jääksid  püsima 0,42 KN/mpandud nii, et nad jääksid  püsima 0,42 KN/m²²
tuule korral(nõue liikluskorraldusvahenditele)tuule korral(nõue liikluskorraldusvahenditele)

Teabevahendi omanik kannab kõik kulutused Teabevahendi omanik kannab kõik kulutused 
seoses teabevahendi paigaldamise, hoiu ja seoses teabevahendi paigaldamise, hoiu ja 
kõrvaldamisega.kõrvaldamisega.



Teabevahend konstruktsioon ei Teabevahend konstruktsioon ei 
pidanud tuule koormusele vastupidanud tuule koormusele vastu



Kes või mis on tähtsam?Kes või mis on tähtsam?



Raske eristada liiklusmärkiRaske eristada liiklusmärki



Liiklusmärgi ahistamineLiiklusmärgi ahistamine



Liiklusmärgi alusel reklaamLiiklusmärgi alusel reklaam
(roostes postid(roostes postid--antireklaam)antireklaam)



Reklaam ristmiku alal Reklaam ristmiku alal 
nähtavuskolmnurgasnähtavuskolmnurgas



Pärnu linna visiitkaart Rakvere Pärnu linna visiitkaart Rakvere 
suunaltsuunalt



Käes on valimisedKäes on valimised



Jälle on valimisedJälle on valimised



“Ajutine “ ümbersõit KONSUMI “Ajutine “ ümbersõit KONSUMI 
kauplusessekauplusesse



Ristmikul valime parema Ristmikul valime parema 
tulevikutuleviku



Mida tahetakse reklaamiga Mida tahetakse reklaamiga 
öelda?öelda?



Kas ei riku mainet?Kas ei riku mainet?



Kas reklaam mõjub?Kas reklaam mõjub?



Liiklusväline teabevahend Liiklusväline teabevahend 
jalakäijate ülekäigurajaljalakäijate ülekäigurajal



Teabevahendi hooldamineTeabevahendi hooldamine



1968.a. teeliikluse konventsiooni 1968.a. teeliikluse konventsiooni 
artikkel 4 rikkumineartikkel 4 rikkumine



LiiklusteabekaartLiiklusteabekaart



Liiklusteabekaart Pärnu linnasLiiklusteabekaart Pärnu linnas



LM 636 näitab suunda juriidilise LM 636 näitab suunda juriidilise 
isiku juurdeisiku juurde



Liikluskorraldusvahendiga Liikluskorraldusvahendiga 
tekitatud kahjutekitatud kahju

�� Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise 
nõuete eiramisega tekitatud kahju peab nõuete eiramisega tekitatud kahju peab 
liiklejale hüvitama teabevahendi omanikliiklejale hüvitama teabevahendi omanik

(Teeseadus)(Teeseadus)



Ebaseadusliku liiklusvälise Ebaseadusliku liiklusvälise 
teabevahendi kõrvaldamineteabevahendi kõrvaldamine

�� Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee 
kaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta kaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta 
paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab tee paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab tee 
omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku 
nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata 
jätmise korral on tee või tee kaitsevööndi maajätmise korral on tee või tee kaitsevööndi maa
omanikul õigus teabevahendid kõrvaldada. omanikul õigus teabevahendid kõrvaldada. 
Kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi Kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi 
omanik.omanik.



Liiklusvälise teabevahendi Liiklusvälise teabevahendi 
omavoliline paigaldamineomavoliline paigaldamine

�� (1) Teele või tee kaitsevööndi alale (1) Teele või tee kaitsevööndi alale 
liiklusvälise teabevahendi paigaldamise eest liiklusvälise teabevahendi paigaldamise eest 
tee omaniku loata tee omaniku loata –– karistatakse karistatakse 
rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. 

�� (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud 
juriidiline isik, juriidiline isik, –– karistatakse rahatrahviga karistatakse rahatrahviga 
kuni 50 000 krooni. kuni 50 000 krooni. 



Kes menetlevad?Kes menetlevad?

�� väärteo toimepanemise korral riigimaanteel väärteo toimepanemise korral riigimaanteel 
Maanteeamet ja Maanteeameti kohalik Maanteeamet ja Maanteeameti kohalik 
asutus;asutus;

�� väärteo toimepanemise korral kohalikul väärteo toimepanemise korral kohalikul 
teel vallateel valla-- ja linnavalitsus;ja linnavalitsus;

�� Julgestuspolitsei ja politseiprefektuurJulgestuspolitsei ja politseiprefektuur..



Tänan tähelepanu eest !Tänan tähelepanu eest !


