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Teeseaduse muutmise seadus
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Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2005. a otsusega nr 777

Teeseaduses(RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61,
375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569) tehakse järgmised muudatused:

§ 1.Paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks
kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku
omandis.

(2) Tee moodustavad:
1) liiklemiseks kasutatavad järgmised rajatised:
– sõidutee ning sellega külgnevale alale sissesõidu ja sealt väljasõidu tee ning kõnnitee;
– parkla ja puhkekoht;
– tunnel, sild, truup ja viadukt;
– liikurmasinarada;
– liikleja kontrollimiseks ja maksustamiseks mõeldud ala;
– ühissõiduki peatuseks ettenähtud ala ja ootekoda;
– piirikontrolli- ja tollikontrollirajatis;
– teepeenar;
2) muud rajatised:
– kraav, haljasala ning eraldus- või haljasriba;
– tee äärde liikluskahjustuste kaitseks rajatud kaitseehitis ja müratõke ning keskkonnakaitserajatis;
– liikluskorraldusvahend;
– teemärgistus- ja teevalgustusrajatis;
– tee ääres asetsev muu teehoiurajatis.»

§ 2.Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Avalikult kasutatav tee

(1) Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud
talitee ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks
käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega.

(2) Avalikult kasutatava tee kasutamisele ning avalikult kasutatavale teele juurdepääsule kohaldatakse
asjaõigusseadust (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579;
2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255).

(3) Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning Maanteeameti ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel
määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku majandus- ja
kommunikatsiooniminister riigi huvidest lähtudes. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või
linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning
nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest
lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude
kandjad.»

§ 3.Paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.

(2) Riigimaantee, mis kantakse riigimaanteede nimekirja, on:
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1) põhimaantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu omavahel ning pealinna ja teisi suuri
linnu tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktidega;
2) tugimaantee, mis ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteedega;
3) kõrvalmaantee, mis ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid
kõiki põhi- ja tugimaanteedega;
4) ramp ja ühendustee, mis on liikluse korraldamiseks ja liiklusvoogude kanaliseerimiseks rajatud eri- ja
samatasandiliste maanteede ristumisalale;
5) muu majandus- ja kommunikatsiooniministri otsuse alusel riigimaanteede nimekirja kantud tee.

(3) Riigimaantee liigi kehtestab ning otsustab tee riigimaanteede nimekirja kandmise ja sellest väljaarvamise
majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(4) Kohalik maantee on kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud maantee.»

§ 4.Seadust täiendatakse §-dega 51–53järgmises sõnastuses:

« § 51. Kohalik tee

Kohalik tee on valla- või linnavolikogu otsuse alusel kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud kohalik maantee,
tänav, jalgtee ja jalgrattatee ning kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee.

§ 52. Eratee

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja
omaniku loal. Käesoleva seaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku
loata.

§ 53. Metsatee

(1) Metsatee on käesoleva seaduse tähenduses riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa
majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks juhul, kui riigimetsa majandamist korraldav isik
või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.

(2) Riigimetsa majandamist korraldaval isikul või riigiasutusel on õigus vajadusel sõlmida valla- või
linnavalitsuse, samuti juriidilise või füüsilise isikuga kokkuleppeid metsatee kasutamiseks ja teehoiu
korraldamiseks.»

§ 5.Paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate
liiklemiseks.»

§ 6.Paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka
jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks.»

§ 7.Paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.Paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teel peab olema võimalik ohutult liigelda ning tee peab vastama tee seisundi nõuetele.

(2) Tee ohutusrajatiste, liiklusmärkide, fooride, piirete, tähispostide ja teemärgistuse kohta ning riigimaantee,
kohaliku tee ja talitee seisundi kohta esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(3) Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister.

(4) Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu korraldamise eest vastutavaks määratud isik on kohustatud
hoidma tee käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavas seisundis.»

§ 9.Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklikus teeregistris registreeritakse käesoleva seaduse:
1) paragrahvi 4 lõike 3 alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateed;
2) paragrahvi 5 lõikes 3 nimetatud riigimaanteede nimekirjas olevad teed;
3) paragrahvis 51nimetatud kohalikud teed;
4) paragrahvi 53lõikes 1 nimetatud metsateed.

(2) Riiklikus teeregistris võib kohaliku omavalitsuse ettepanekul registreerida avalikuks kasutamiseks
määramata erateed.
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(3) Riikliku teeregistri asutamise, pidamise ja likvideerimise ning finantseerimise suhtes kohaldatakse
andmekogude seadust (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597;
2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204).»

§ 10.Paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (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.»

§ 11.Paragrahvi 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.Paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teehoidu kavandades tuleb järgida keskkonnakaitsenõudeid, piirkonna arengu vajadusi ja eeldatavat
liiklussagedust.

(2) Riigimaanteede teehoiukava peab sisaldama ehitus- ja remondiobjektide nimekirja ning teehoiu rahastamise
arvestust rahastamisallikate ja aastate lõikes.

(3) Riigimaanteede teehoiukava koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium neljaks aastaks ja seda
uuendatakse igal aastal. Riigimaanteede teehoiukava kinnitab Vabariigi Valitsus.»

§ 13.Paragrahvi 16:

1)lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigimaanteede teehoidu rahastatakse Vabariigi Valitsuse kinnitatud teehoiukava alusel.»;

2)lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Raha jaotus riigimaanteede hoiuks ning kohalike teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks
riigieelarves. Kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 5 protsenti riigieelarves teehoiu
rahastamiseks ettenähtud summast.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel riigimaanteede hoiuks määratud raha jaotuse ehitus- ja remondiobjektide
ning teehoiuks vajalike muude kulude lõikes, samuti kohalike teede hoiuks määratud raha jaotuse
investeeringuteks omavalitsusüksuste lõikes avalikult kasutatavate kohalike teede ning lepingu alusel avalikuks
kasutamiseks määratud erateede hoiuks kinnitab Vabariigi Valitsus.»

§ 14.Paragrahvi 25:

1)lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maanteeamet korraldab teehoidu riigimaanteedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks
liiklemiseks.

(3) Valla- või linnavalitsus korraldab teehoidu kohalikel teedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused
ohutuks liiklemiseks.»;

2)täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

« (31) Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus korraldab teehoidu metsateel.»

§ 15.Paragrahvi 251lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tegevusluba on vajalik järgmisteks teehoiutöödeks:
1) teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis, välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid (edaspidi sillad);
2) sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis;
3) teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine;
4) sildade ehitamine ja remontimine;
5) liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis;
6) liikluskorraldusvahendite paigaldamine;
7) teehoiutööde ehitusjärelevalve.

(3) Juriidiline isik võib taotleda tegevusluba kõikide käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teehoiutööde
tegemiseks. Füüsiline isik võib taotleda tegevusluba teede projekteerimiseks ja teeprojektide ekspertiisiks,
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sildade projekteerimiseks ja sillaprojektide ekspertiisiks, liikluskorralduse projektide tegemiseks ja nende
projektide ekspertiisiks, liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ning teehoiutööde ehitusjärelevalveks.»

§ 16.Paragrahvi 252:

1)lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teede projekteerimiseks ja teeprojektide ekspertiisiks, sildade projekteerimiseks ja sillaprojektide
ekspertiisiks, liikluskorralduse projektide tegemiseks ja nende projektide ekspertiisiks, liikluskorraldusvahendite
paigaldamiseks ning teehoiutööde ehitusjärelevalveks tegevusluba taotleval juriidilisel isikul peab igal
tegevusluba nõudval tegevusalal olema vähemalt üks töölepingu alusel töötav teehoiutöö kvaliteedi eest vastutav
töötaja (edaspidi vastutav töötaja), kellel on vastav füüsilise isiku tegevusluba.

(2) Teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks ning sildade ehitamiseks ja remontimiseks tegevusluba
taotleval juriidilisel isikul peab igal tegevusluba nõudval tegevusalal olema vähemalt üks vastutav töötaja, kes
vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele.»;

2)täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:

« (21) Isik võib olla vastutavaks töötajaks ainult ühe ettevõtja juures ja ainult ühel tegevusluba nõudval
teehoiutööl.»;

3)lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tegevusluba taotleval füüsilisel isikul ja juriidilise isiku vastutaval töötajal peab olema vastav
akadeemiline või rakenduslik erialane kõrgharidus ning erialane töökogemus.

(4) Erialaseks töökogemuseks loetakse:
1) teede projekteerimise ja teeprojektide ekspertiisi, sildade projekteerimise ja sillaprojektide ekspertiisi ning
liikluskorralduse projektide tegemise ja nende projektide ekspertiisi korral vähemalt kolmeaastast töötamist
vastavalt teede, sildade või liikluskorralduse projekteerijana;
2) teede ehitamise, remontimise ja hooldamise, sildade ehitamise ja remontimise ning liikluskorraldusvahendite
paigaldamise korral vähemalt kolmeaastast töötamist vastava teehoiutöö juhina;
3) teehoiutööde ehitusjärelevalve tegemise korral vähemalt kolmeaastast töötamist teede või sildade
projekteerijana, teehoiutööde ehitusjärelevalve insenerina või teehoiutöö juhina, välja arvatud teede, sildade
ja liikluskorralduse projektide ekspertiisitööde juhina ning liikluskorraldusvahendite projekteerimistööde ja
liikluskorraldusvahendite paigaldustööde juhina.»

§ 17.Paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liiklusväline teabevahend on püsivalt maapinnaga ühendatud alusele või teisaldatavale
kandekonstruktsioonile, sõidukile või muule teabevahendi kandjale paigaldatud kuulutus, teadaanne või märgis,
mis ei ole ette nähtud liikluse korraldamiseks või mis ei ole liikluskorraldusvahendi kohta kehtestatud nõuete
kohane.

(2) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa teemaale annab tee omanik. Tee kaitsevööndi alale annab
liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee omanik tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalikul nõusolekul ja
tema seatud tingimustel. Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
4) ei piira nähtavust ristmikul.

(3) Liikluses vastavalt liiklusseadusele (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655;
2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) osalevale sõidukile liiklusvälise teabevahendi
paigaldamiseks ei ole vaja tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku luba.

(4) Teele ja tee kaitsevööndi alale ei või paigaldada liiklusvälist teabevahendit, mis oma kujult, värvilt või
kujunduselt on selline, et teda võidakse pidada liikluskorraldusvahendiks.

(5) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama
teabevahendi omanik.

(6) Kiirteele ning rahvusvahelisele maanteele ja nende kaitsevööndi alale võib liiklusvälise teabevahendi
paigaldada ainult rööpselt tee teljega. Ajutise liiklusvälise teabevahendi võib lühiajalise ürituse või sündmuse
ajaks paigaldada käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud tingimustel.

(7) Maanteele ja maantee kaitsevööndi alale võib liiklusvälise teabevahendi paigaldada käesoleva paragrahvi
lõikes 2 sätestatud tingimusel, kui teabevahendi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest on vähemalt 12
meetrit.
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(8) Liiklusvälise teabevahendi omanik kannab kõik kulutused seoses teabevahendi paigaldamise, hoiu ja
kõrvaldamisega.

(9) Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku nõusolekuta paigaldatud
liiklusvälise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku nõudel
viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omanikul õigus
teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi omanik.

(10) Tee omaniku loal paigaldatud liiklusvälise teabevahendi, mis on vastuolus käesolevas seaduses sätestatud
nõuetega, paigutab teabevahendi omanik tee omaniku nõudmisel ümber. Ümberpaigutuskulud jaotatakse
teabevahendi omaniku ja tee omaniku kokkuleppel.»

§ 18.Paragrahvi 36 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikku. Tiheasustusega aladel võib hooneid ehitada
avalikult kasutatava tee kaitsevööndisse juhul, kui see on ette nähtud kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud
detailplaneeringus;».

§ 19.Paragrahvi 37:

1)lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:
1) korraldama tee kasutamist ja kaitset;
2) teostama tee ülevaatust ja hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis;
3) kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku
rajatise, prahi, hukkunud loomad ja linnud;
4) liiklusõnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas olukorras paigaldama tee kasutajat hoiatavad või
liiklust ümbersuunavad liikluskorraldusvahendid;
5) andma teavet tee sulgemisest ja muudatustest tee kasutamiskorralduses käesoleva seaduse § 31 lõikes 2
sätestatud viisil.»;

2)täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:

« (21) Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus võib metsatee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda
või teel liiklust piirata lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud juhtudele ka tulekaitse kaalutlustel, metsa
ökosüsteemide kaitseks, õigusrikkumise takistamiseks, metsamajandamistöödel ohutuse tagamiseks või kui teed
ei vajata riigimetsa majandamiseks ja kohalikuks liiklemiseks. Metsatee sulgemiseks või liikluse piiramiseks
peab paigaldama nõutavad liikluskorraldusvahendid.»

§ 20.Paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 251lõike 2 punktides 5 ja 6 nimetatud teehoiutöö tegevusluba on nõutav alates 2005.
aasta 1. aprillist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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