
 
 

 

Tee ohutuse kontrollimise kontroll-leht 

 

 

Teelõik, rajatis: 

Kuupäev:  

Kontrollijad: 

Nr Objekt km Kirjeldus 

1 Tee:   

 
teelõigu üldine iseloomustus; teekatte laius; sõiduradade arv; 
teekatte olukord; IRI arv (maanteel); haardetegur 

   

2 
Kõnniteed (sealhulgas tee koosseisus olevad jalg- ja 

jalgrattateed): 

  

 olemasolu, seisund   

3 Teepeenar:   

 
teepeenra laius; kindlustatud või kindlustamata; teepeenra olukord 
ja jalakäijate liiklemisvõimalus teepeenral 

  

4 Tee kaitsevöönd:   

 
tee kaitsevööndi seisund; tee kaitsevööndis nähtavust piiravad 
istandikud, puud, põõsad või muud liiklusele ohtlikud rajatised; tee 
kaitsevööndi ala kalle; kraavid või drenaaž sajuvete ärajuhtimiseks 

  

5 Nähtavus (maanteel):   
 nähtavustingimuste iseloomustus (külgnähtavus, kohtumisnähtavus 

jms) 
  

6 Ristmikud ja teega külgnevalt alalt peale ja mahasõidud:   

 

lubatud manöövrid; vasak- ja parempöörde raja olemasolu ja 
vajadus; pöörderaadiused; nähtavuse piisavus; ohutussaarte 
olemasolu ja vajadus; ohutussaarte paiknemine ja profiil; aeglustus 
ja kiirendusrada; ristmikuala sobivus; ristuvate teede seisukord 

  

7 Teetrassi geomeetria (maanteel):   

 plaani- ja püstkõverike raadiused    

8 Truubid:   

 ava läbimõõt, truubi seisund   

9 Sillad, viaduktid:   

 
teekatte olukord; silla, viadukti laius; piirete olemasolu; jalakäijate 
liiklemisvõimalused; tähispostid; teekatte märgistus; peale ja maha-
sõidud; piirangud 

  

10 Ühistranspordi peatus:   

 

aeglustus ja kiirendusrajad; platvorm; ootekoda; jalakäijate ja 
jalgratturite liiklusvõimalused ja vajadus; jalakäijate ülekäigurajad  

  

Majandus- ja taristuministri 
25. juuni 2015. a määrus nr 71 

„Tee ohutuse kontrollimise tingimused 
ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele” 

Lisa 
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11 Piirded:   

 piirete paiknemine ja vajadus; piirete märgistus; piirete olukord    

12 Liikluskorraldusvahendid:    

 

liikluskorraldusvahendite paiknemine; liiklusmärkide nähtavus (sh 
pimedas); kehtestatud liikluskorra arusaadavus; vastuolu teiste 
liikluskorraldusvahenditega; kiirusepiirangud ja vajadus; 
liiklusväliste teabevahendite olemasolu ja sobivus 

  

13 Tähispostid (maanteel):   

 olemasolu; vahekaugus; helkurite olemasolu    

14 Teenaelad:   

 olemasolu; vahekaugus    

15 Teekatte märgistus:   

 
materjal; sõidutee telg- ja äärejoone olemasolu; pöörderadade 
märgistus; ohutussaarte märgistus; märgistuse selgus ja 
arusaadavus; vastuolu teiste liikluskorraldusvahenditega  

  

16 Parklad ja puhkekohad:   

 
iseloomustus; mahasõidud; ohutus; info olemasolu; seisundinõuete 
täitmine; olmevõimalused  

  

17 Teetööde piirkond:   

 
iseloomustus; liikluskorralduse arusaadavus; ohutus; teetöö 
masinate parkimine; liiklusmärkide paigutus; tõkestus- ja 
hoiatusvahendite kasutamine  

  

18 Valgustus:   

 
olemasolu; valgustuspostide asukoht; jalakäijate, jalgratturite ja 
mootorsõidukite ning liikluskorraldusvahendite nähtavus 

  

19 Ehitusaegse liikluskorralduse projekt:   

 
projekti olemasolu; vastavus liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel 
kehtestatud nõuetele; erinevate liiklejate huvide arvestamine  

  

20 Seisundinõuded:   

 
vastavus ehitusseadustiku § 97 lõige 2 alusel kehtestatud nõuetele; 
seisunditaseme vastavus infrastruktuuri ohutusnõuetele  

  

21 Ümbersõiduteed:   

 
ümbersõiduteede valiku otstarbekus; ümbersõiduteede seisundi 
vastavus nõuetele; tähistus; arusaadavus; jalgratturite ja jalakäijate 
liiklemise korraldus ja iseloomustus ümbersõiduteedel 

  

 
 
 
 


