
Teetähistussüsteem ja selle 
rakendamine



Normdokumendid
• Eesti Standard EVS:2001 “Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine” muudatusega/A1:2008
• Eesti Standard EVS:614-2008 “Teemärgised ja 

nende kasutamine”
• Teede –ja Sideministri määrus nr.71, 

15.detsember
1999.a. “Teetähistussüsteem ja selle rakendamise 

kord”.
• Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrus 

nr 45, 17.detsember 2002.a.”Tee seisundinõuded”



Teeseadus

• § 12. Tee tähistamine
• (1) Riiklikus teeregistris olev Euroopa 

teedevõrgu tee peab olema tähistatud E-
tähisega, riigimaantee vastava riigimaantee 
tähisega, kohalik tee ja metsatee nime või 
tähisega. Tänav ja eratee peavad olema 
tähistatud nimega.



Teetähistussüsteemi kasutamine

• Teetähistussüsteemi kasutatakse 
liikluskorralduseks, sihtpunkti kulgeva teekonna 
määratlemiseks ja liiklejale lisateave andmiseks 
teeninduskohtade paiknemise suhtes. 

• Teeninduskohtade tähistust rakendatakse avalikult 
kasutatavatel teedel ja tänavatel liiklejatele 
mõeldud teeninduspunktide tähistamiseks



• Teabekandjateks viitamissüsteemis on järgmised 
liiklusmärgid:

–eelviit;
–suunaviit;
–kohanimetähis;
–kaugusviit;
–kilomeetritähis;
–teenumbritähis;
–teenimetähis;
–veoautode sõidusuund;
–ohtliku veosega sõidu suund;
–ümbersõidu skeem ja teeviidad;
–teabeskeem, ümbruskonna plaanid;
–kergliikluse viit. 



Eelviit



Eelviidad 621



Eelviidad 623b

Märgid pannakse väljaspool asulat vähemalt 100 m ja asulas vähemalt 
50 m kaugusele ristmikust või aeglustusraja algusest kas tee kõrvale 
või kohale. Märkide allosal näidatakse kaugus ristmikuni.



Eelviidad 623c

Märkidele kantakse kaugused asulate või teiste sihtpunktideni.
Märkide allosal kaugust ristmikuni ei näidata.

Märgid pannakse olenevalt teelõigul kehtestatud kiirusest 25m 
kuni 100 m kaugusele ristmikust kas tee kõrvale või kohale.





Suunaviit



Suunaviit 63



Viidad 666



Kohanimetähis



Kaugusviit



Kilomeetritähis



Teenumbritähis



Tee nimi



Veoautode sõidusuund, ohtliku 
veosega sõidusuund



Ümbersõidu skeem ja teeviidad



Liiklusteabeskeemid



Kergliikluse viit



Teeninduskohamärgid



Märkide valgustpeegelduvus
•1 klass ( näiteks EG kile)

•2 klass ( näiteks HI kile)



Liiklusmärkide paigaldamise 
üldnõuded

• Märgid ja viidad pannakse nii, et neid ei 
kahjustaks sõidukid ja nad ei takistaks jalakäijaid 
ega jalgrattureid.

• Märkidega antav teave peab olema nähtav ja 
loetav nii valgel kui ka pimeda ajal.

• Paneku põhjuse lakkades tuleb märk kõrvaldada. 
Lühiajaliselt võib märgi kinni katta.

• Märgiga antud liikluskorralduse ajutiseks 
tühistamiseks võib kasutada kahte sümmeetriliselt
oranzi musta äärisega kattelinti laiusega 50 mm.



• Liiklusmärgid pannakse teest paremale

(standardiga ettenähtud juhtudel pannakse need 
ainult teest vasakule, ohutussaarele, eraldusribale, 
te kohale või teele).

• Tee kõrvale pandud märgi sõidutee poolse

serva kaugus sõidutee äärest, teepeenra 
olemasolul teepeenra välisäärest peab olema

0,5 – 2,0 m(väljaspool asulat kuni 8,0 m), 
suuremõõtmeliste juhatusmärkide korral  

0,5 – 5,0 m(erandjuhul erandjuhul kuni 12,0 m).



Liiklusmärkide ja viitade 
paigaldamise kaugus



Märgi kaugus sõiduteest



Bussipeatus



Teeninduskohamärgid



• Märgi paneku kõrgus s.t. alumise 
märgi(arvestamata tahvlit) allserva kõrgus 
teekattest peab olema järgmine kui standard 
ei näe ette teisiti:

väljaspool asulat  1,5 kuni 2.2 m

- tee kõrvale pandud märgil

asulas  2,0 kuni 4,0 m

- ohutussaarel vähemalt 0,6 m

- ajutiselt teisaldatava alusega märgid teele 

vähemalt 0,6 m (lühiajalise töö korral 0,2 )



Tee kõrvale paigaldatud 
liiklusmärkide kõrgus



Liiklusmärkide kõrgus 



-Sõidutee ja teepeenra kohale pandud märgil 
5,0 m kuni 6,0 m (teerajatise külge pandud 
märgil võib alla alla 5,0 m, kuid mitte 
väiksem kui teerajatise allserva kõrgus)

- jalgtee kohale pandud märgi kõrgus peab 
olema vähemalt 2,2 m

- jalgrattatee kohale pandud märgi kõrgus 
(kaasa arvatud tahvel)peab olema vähemalt 
2,5 m nende kattest



• Väljaspool ristmikku peab üksteisele 
järgnevate märkide vaheline kaugus piki 
teed olema lubatud kiirusel V>50 km/h 
vähemalt 50 m , lubatud kiirusel 30<V< 50 
km/h vähemalt 25 m ja lubatud kiirusel alla 
30 km/h vähemalt 10 m

• Pärisuuna liiklejate jaoks ei soovitata ühele 
postile panna üle kahe märgi (arvestamata 
tahvleid)

• Ühele toele pandud märkide vahe peab 
olema 50 – 100 mm.



Tänan tähelepanu eest


