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Metsatee põikprofii l i  kalle

Vee äravool metsateelt

Roopad ja ebatasasused metsateel

Roht- ja puittaimestik metsatee 
peenardel Nõue puudub.

Roht- ja puittaimestik metsatee 
äärsetes kraavides ja nõvades, mis 
asuvad metsateele lähemal kui 2m

Vee äravool metsatee äärsetes 
kraavides ja nõvades Nõue puudub.
Lumetõrje metsateel Nõue puudub.

Näitaja 
Seisundinõuded

Positi ivne, v.a kattega teed, kus nõue puudub. Seisundinõue tuleb tagada pidevalt. Nõue puudub.

Vee äravool teelt peab olema tagatud. Seisundinõue tuleb tagada ühe kuu jooksul 
alates teada saamisest. Nõue puudub.

Teel ei tohi olla roopaid sügavusega üle 10cm ja pikkusega üle 50m, ebatasasusi 
sügavusega üle 10cm ja läbimõõduga üle 2m. Seisundinõue tuleb tagada ühe kuu 

jooksul alates teada saamisest. Nõue puudub.

Teepeenral ei tohi olla roht- ja puittaimestikku minimaalselt 1,5m ulatuses teeservast, v.a juhul, kui taimestik 
on alla 0,5m. Seisundinõue tuleb tagada niitmise sagedusega vähemalt kord aastas.

Kraavi ja nõva teepoolsel nõlval ei tohi olla roht- ja puittaimestikku minimaalselt 
6m ulatuses teeservast v.a juhul, kui taimestiku kõrgus on alla 3m. Seisundinõue 

tuleb tagada niitmise sagedusega vähemalt kord kolme aasta jooksul. Nõue puudub.

Voolusängis ei tohi esineda takistusi, mis mõjutavad teekatendi niiskusolusid.  Seisundinõue tuleb tagada 
takistuse eemaldamisega sõltumata takistuse asukohast, hil jemalt kolme kuu jooksul alates teada saamisest. 

Vastavalt tee valdaja vajadusele.

Puitaimestik ei tohi ulatuda tee kohale määral, mis takistab ohutut l i iklemist. 
Seisundinõue tuleb tagada puittaimestiku raiumisega sõltumata puittaimestiku 

kaugusest teeservast.

Puittaimestik metsatee peenardel 
(v.a alleed, esteetil ist või 
looduskaitselist väärtust omavad 
puud)

Nõue puudub.

Teepeenral ei tohi olla puittaimestikku minimaalselt 2m ulatuses teeservast, v.a 
juhul, kui puittaimestik on alla 3m.  Seisundinõue tuleb tagada puittaimestiku 

niitmise, purustamise või raiumisega vähemalt kord kolme aasta jooksul. Nõue puudub.

Puitaimestiku võrade projektisoon ei tohi ulatuda tee kohale määral, mis mõjutab 
teekatte niiskusolusid. Seisundinõue tuleb tagada puittaimestiku raiumisega 

sõltumata puittaimestiku kaugusest teeservast. Nõue puudub.


