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KERGLIIKLUSTEE SEISUNDINÕUDED 

 

 

Tabel 1. Kergliiklustee nõuded aasta läbi 

Näitaja 
Seisunditaseme nõuded 

Kattega tee Katteta tee 

TEEKATE 

Praod laiusega üle 2,5 cm  ei või esineda - 

Augud läbimõõduga üle 5 cm ja 

sügavusega üle 2,5 cm 
ei või esineda - 

Suuremad lubatud ebatasasused1 5 cm 5 cm 

KÜLGNÄHTAVUS 

Külgnähtavus samatasandilisel ristumisel 

kergliiklusteega 

 

ristmikule lähemal kui 10 m 

peab olema 10 m külgnähtavus 

lõikuvale teele, kui seda 

võimaldab hoonestus2 ja 

maastiku reljeef 

ristmikule lähemal kui 10 m 

peab olema 10 m külgnähtavus 

lõikuvale teele, kui seda 

võimaldab hoonestus2 ja 

maastiku reljeef 

Külgnähtavus samatasandilisel ristumisel 

sõiduteega 

ristmikule lähemal kui 10 m 

peab olema 70 m külgnähtavus 

lõikuvale teele, kui seda 

võimaldab hoonestus2 ja 

maastiku reljeef 

ristmikule lähemal kui 10 m 

peab olema 70 m külgnähtavus 

lõikuvale teele, kui seda 

võimaldab hoonestus2 ja 

maastiku reljeef 

 
1 Nõue ei kohaldu väljaehitatud projektlahendusele, nagu näiteks liikluse rahustamiseks suunatud 

rajatised ja madaldatud äärekivid. 

2 Hoonestus hõlmab hooneid, aedu ja muud sarnast. 
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Tabel 2. Kergliiklustee talihoolduse nõuded3 

Näitaja 

Seisunditaseme nõuded 

Linnas, alevis või alevikus 

paiknev kergliiklustee 
Muud kergliiklusteed 

ÜLDISED NÕUDED 

Kergliiklustee nõutav seisund 

Pressitud lumi või jäätunud tee, 

teepind on piisavate haardeliste 

omadustega ja võimaldab 

ohutult liigelda. 

Pressitud lumi või jäätunud tee, 

teepind on piisavate haardeliste 

omadustega ja võimaldab 

ohutult liigelda. 

Vaba liikumisruum (lumevallide vahe) 

Tee laiuses. Kui teele 

paigutatakse lumi, siis 

vähemalt 1,20 m. 

Tee laiuses. Kui teele 

paigutatakse lumi, siis 

vähemalt 1,50 m. 

Tasasus 

Lume- või jääkihis ei tohi olla 

ohtlikke ja liiklust häirivaid 

ebatasasusi. 

Lume- või jääkihis ei tohi olla 

ohtlikke ja liiklust häirivaid 

ebatasasusi. 

LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS 

Maksimaalne koheva lume paksus 6 cm 8 cm 

Maksimaalne sulalume või lörtsi paksus 3 cm 4 cm 

HOOLDUSTSÜKLI AEG 

Hooldustsükli aeg lume- ja libedusetõrjeks  8 h 8 h 

Hooldustsükli aeg üldnõuete täitmiseks4 12 h 12 h 

 
3 Kui jalgratta- ja jalgtee või jalgrattatee laius seda lubab, võib teeomaniku otsusel jätta lume- ja 

libedusetõrje tegemata osa tee laiuses, et seda osa saaksid kasutada suusatajad, kelgutajad jt. 

4 Lumevallide vahe, liiklusmärkide puhtuse ja tasasuse ning § 22 lõikes 2 sätestatud nõude lumevallide 

madaldamise kohta täitmine. 


