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EESSÕNA 

 

Järva valla teehoiukava 2020-2024 on koostatud Järva Vallavalitsuse tellimusel Estroad OÜ 

(registrikood 11573348, MTR kohased majandustegevusteadete numbrid EEK001325, 

EPE001135, ELK000072, EEH008954, EEO003468) poolt perioodil juuni 2019 – jaanuar 2020. 

 

Teehoiukava vastutav koostaja on Priit Paabo. 

Järva Vallavalitsuse poolt on teehoiukava koostamisel osalenud Helle Salum, Jüri Ellram, Kaido 

Krause, Elmar Luha, Valdor Malva, Eve Okas, Kuldar Tammik, Toomas Tammik, Uku Talvik, 

Alari Teppan ning (teised) Järva Vallavalitsuse töötajad ja volikogu liikmed.  

Maanteeametist oli teeregistri andmete selekteerimisel ja tõlgendamisel abiks teeregistri talituse 

kohalike teede haldur Maaja Siim. Omapoolseid ettepanekuid esitas Aivo Salum.  

Töö vastutav koostaja tänab kõiki, kes andsid omapoolse panuse teehoiukava koostamisse.  

 

Teehoiukavas on käsitletud Järva valla tee- ja teehooldustööde planeerimist ja teostamist 

perioodil 2020−2024. Teehoiukavas on välja toodud nii seadusandlusel põhinevad nõuded kui 

ka põhimõtted, millest on võimalik lähtuda kogu valla territooriumil paiknevate teede ja 

tänavate hoiul. Samuti on teehoiukavas antud soovitusi teehoiutööde kavandamiseks ja 

teostamiseks, arvestades seejuures kohaliku omavalitsuse senist praktikat ning tehnilisi ja 

majanduslikke võimalusi. 

 

Teehoiukavas on välja toodud tänaseks teadaolevad lähiaastate planeeritavad teedega seotud 

investeeringud, mis võivad lähtuvalt valla arengust või välistest teguritest (nt riigipoolse 

rahastuse muudatused, erinevate toetusmeetmete avanemine, eraarendajate tegevus jne) 

muutuda. 

 

Teehoiukava lõppeesmärgiks on kompaktne dokument, mis annab suunised teedevõrgu omaniku 

valikuteks teehoiu korraldamisel, lihtsustades sellega igapäevast tööd ja pannes aluse 

majanduslikult põhjendatud tehniliste lahenduste kasutamiseks. 

 

Järva valla teehoiukava 2020-2024 koosneb tekstilisest osast ja lisadest, mida on nimetatud 

tekstiosas ja mis on loetletud teehoiukava lõpus.  

 

Teehoiukava teksti osas on rasvase kirjaga toodud laused ja lõigud, mida teehoiukava koostaja 

on pidanud Järva valla kohalike teede hoiu kontekstis vajalikuks rõhutada. 
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Kasutatud vahendid 

 

Välitööd toimusid ajavahemikul juuni – detsember 2019. Vastavalt laekunud ettepanekutele ja 

märkustele tehti teehoiukavasse täiendusi kuni septembrini 2020, teostades eelnevalt ka 

täiendavad vajalikud välitööd. 

Teehoiukava koostamiseks on välitöödel kasutatud järgmisi seadmeid ja mõõtevahendeid: 

sõiduauto koos GPS positsioneerimisega sõiduki pardakaameraga, digitaalne fotoaparaat, 

digitaalne mõõteratas Roadrunner MP401E, metallist mõõdulint ja sülearvuti. 

 

Töös toodud graafilise osa koostamiseks on kasutatud Maa-ameti, riikliku teeregistri, Google 

Maps ja Regio OÜ kaardirakendusi. Samuti on eelnimetatud rakendustes sisalduvaid andmeid 

kasutatud töö sisu koostamiseks.  

 

Teehoiukava lisaks olevad andmetabelid on koostatud programmiga MS Excel.  

Teehoiukava lisaks olevad Statistikaameti poolt koostatud elanike paiknemise kaardid on pdf-

formaadis ja vaadatavad programmiga Adobe Acrobat (vabavaraline versioon on alla laetav 

aadressilt https://get.adobe.com/reader/).  

 

Teehoiukava lisaks olevad GIS-põhised kaardid on koostatud AB Artes Terrae OÜ poolt 

programmiga QGIS. Kaartide vaatamiseks võib kasutada veebist alla laetavaid vabavaralisi 

GIS-rakendusi (näiteks võib kasutada programmi QGIS, mis on vabavarana alla laetav aadressilt 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html).   

Üldlevinud programmidega kasutamiseks on kaardid kavale lisatud ka pdf-formaadis, kuid 

nendel kuvatav info hulk on GIS-põhiste kaartidega võrreldes piiratum. 

 

Teehoiukava lisaks olevad fotod on jpg-formaadis ja on vaadatavad vastavate üldlevinud 

rakendustega.  

  

https://get.adobe.com/reader/
https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
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1. Järva valla üldinfo 

 

Järva vald on omavalitsusüksus Mandri-Eesti keskosas Järva maakonnas. Omavalitsusüksus 

loodi 01.07.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määrusega nr 96 „Albu valla, 

Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas 

haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti 

territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mille alusel moodustus 

21.10.2017 Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valdade ühinemise teel 

uus omavalitsusüksus nimega Järva vald.  

 

Järva vald piirneb Anija, Tapa, Väike-Maarja, Jõgeva, Põltsamaa, Põhja-Sakala, Türi ja Kose 

vallaga ning Paide linnaga. 

 
       Joonis 1. Järva valla paiknemine (Google Maps) 

Järva valla pindala on 1223 km2 ja 01.01.2020 seisuga on Järva valla rahvaarv 8928 elanikku 

[1]. Asutus on suhteliselt hõre, kuna valla piiridesse jäävad lisaks põllumajanduslikele maadele 

ka suured metsamassiivid ning soode ja rabade alad. 

 

Järva valla halduskeskus asub Järva-Jaani alevis, valla piirkondlikud teeninduskeskused asuvad 

Aravete alevikus, Peetri alevikus, Koigi külas, Imavere külas ja Koeru alevikus ning 

teeninduspunkt Ambla alevikus. Lisaks ühele alevile ja viiele alevikule on Järva vallas 100 küla. 

 

Statistikaameti andmetel [2] koostatud Järva valla elanike paiknemise joonisel (joonis 2) on 

selgesti näha elanike koondumine valla tõmbekeskuste (Järva-Jaani, Aravete, Albu, Koeru, 

Koigi, Imavere) ja Ahula küla ümbrusesse. Samuti on kaardilt näha laiaulatuslikud väga hõreda 

või puuduva asutusega alad. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Omavalitsus%C3%BCksus
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rva_maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Halduskeskus
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rva-Jaani
https://et.wikipedia.org/wiki/Aravete
https://et.wikipedia.org/wiki/Peetri_(J%C3%A4rva)
https://et.wikipedia.org/wiki/Koigi
https://et.wikipedia.org/wiki/Imavere_(Imavere)
https://et.wikipedia.org/wiki/Koeru
https://et.wikipedia.org/wiki/Ambla
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                  Joonis 2. Järva valla elanike paiknemine 2018. aastal 1x1 km ruudustikul (Statistikaamet) 

Järva vallas on seitse lasteaeda, kaheksa kooli ja üks riigikool. Teehoiukava lisa 6 kajastab 

Statistikaameti poolt koostatud kaardimaterjali eelkooliealiste ja kooliealiste laste paiknemise 

kohta Järva vallas. 

 

Suurematest vallas tegutsevatest ettevõtetest väärivad ära märkimist Stora Enso Eesti AS 

Imavere saeveski (üks Baltikumi suurimatest saetööstustest), AS E-Piim Tootmine Järva-Jaanis, 

AS Konesko ja AS Natural tootmisüksused Koerus ning Saint-Gobain Ehitustooted AS 

tootmisüksused Aravetel. Lisaks piirkonnas aktiivselt arenenud metsa- ja puidutööstusega 

tegelevatele ettevõtetele torkab valla ettevõtjate hulgas silma Eesti mõistes arvestatava 

tootmismahuga põllumajandusega tegelevate ettevõtjate rohkus. Lisaks ajaloolistele 

traditsioonidele tuleneb see asjaolust, et Järvamaa põllumajandusmaad on viljakuselt ühed Eesti 

väärtuslikumad. 
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2. Teehoiukava koostamise alused 
 

Teehoiukava koostamisel on lähtutud järgnevatest alustest: 

- Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, sh seadused ning valdkonda reguleerivad määrused 

ja käskkirjad; 
- Eesti Vabariigis kehtivad standardid; 
- Järvamaa maakonnaplaneering 2030+;  

- Järva vallaks ühinenud endiste valdade vahel sõlmitud ühinemisleping; 
- Järva vallaks ühinenud endiste valdade teehoiukavad; 
- Järva valla arengukava 2018-2025; 
- Järva valla eelarvestrateegia; 
- Järva Vallavalitsuse poolt koostatud teehoiukava lähteülesanne;  
- asjakohane infovahetus Järva Vallavalitsuse ja erinevate ametkondade ning asutustega 

(nt Maanteeamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus). 
 

Järgnevalt on kokkuvõtlikult välja toodud teehoiukava koostamise aluseks olevates 

dokumentides sisalduv Järva valla teehoiuga seotud teave. 

2.1 Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ 

Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ [3] on kehtestatud Järva maavanema korraldusega 2017. 

aastal. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu 

kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud 

visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil.  

 

Planeeringu kohaselt on Järvamaa ruumilise arengu eesmärkideks toimival keskuste võrgustikul 

ning maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel põhinev ruumistruktuur, 

jätkusuutliku majanduskeskkonna arengut toetav kvaliteetne tehniline taristu ning maakonna 

elukvaliteeti tagav loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine. 

Maakonnaplaneeringu seletuskirja kohaselt on Järvamaa ruumilise arengu visiooni üheks osaks 

head ja kiired ühendused nii maakonnasiseselt kui ka teiste maakondadega koondamaks 

üleriigiliselt äri- ja tootmistegevust ennekõike logistikasõlmedes asuvatesse maakondlikult 

olulistesse ettevõtluspiirkondadesse. Järvamaa üheks arengueeliseks on kiire ja hea ühendus 

Tallinnaga mööda 2+2 sõidurajaga I klassi maanteed. 

Planeeringu kohaselt on Järvamaa ruumilise arengu eesmärkideks: 

- Järva maakonda läbiva Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee trassi ehitamine 2+2 

sõidurajaga I klassi maanteeks;  

- jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine tagamaks paremat ja ohutumat teenuste 

ning töökohtade kättesaadavust maakondlikus, piirkondlikus, kohalikes ja lähikeskustes 

ning tervise edendamiseks; 

- teenuste kättesaadavuse ja maakonna arengu edendamiseks olulistel teedel tolmuvaba 

katendi tagamine. 

Järvamaa maakonnaplaneeringus on määratud linnalise asustusega alad, kus asuvad 

Statistikaameti poolt määratletud tiheasustusega paikkonnad ja kus rahvastikuprognoosi 

kohaselt on aastal 2040 hinnanguliselt üle 200 elaniku. Samuti on linnalise asustusega aladeks 

määratud olulised äri- ja tootmisalad. Linnalise asustusega alad kattuvad valdavalt 

üldplaneeringutega määratud tiheasustusaladega.  

Järva valla osas on linnalise asustusega aladeks määratud järgnevad alad:  

- Järva-Jaani alevi tihedamalt asustatud ala;  

- Aravete aleviku tihedamalt asustatud ala; 

- Käravete aleviku tihedamalt asustatud ala;  

- Ambla aleviku tihedamalt asustatud ala; 
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- Peetri aleviku tihedamalt asustatud ala; 

- Koeru aleviku tihedamalt asustatud ala;  

- Ahula küla tihedamalt asustatud ala; 

- Albu küla tihedamalt asustatud ala; 

- Imavere küla tihedamalt asustatud ala;  

- Koigi küla tihedamalt asustatud ala. 

 

Maakonnaplaneeringus toodud info kohaselt käib enamus Järva maakonna tööealistest 

inimestest tööl Järva maakonnas. Maakonnasiseselt on oluliseks tööalase rände sihtkohaks 

eelkõige Paide linn ja selle lähiümbruse paikkond Mäo küla ning Türi linn. Olulisteks 

sihtkohtadeks on veel Koeru, Järva-Jaani, Aravete, Imavere ja Oisu paikkond. Väljaspool 

maakonda töötajate peamiseks sihtkohaks on Harju maakond (Tallinn) ja välismaa. 

Gümnaasiumirände sihtkohtadeks Järva maakonnas on Paide ja Türi linnad, vähemal määral 

Koeru alevik ja Järva-Jaani alev. 

 

Planeering soovitab ettevõtluse arendamisel uute alade kasutuselevõtul eelistada võimalusel 

alasid, kus on olemasolev taristu. Järvamaa arengualadena mainitakse planeeringus muu hulgas 

maakondliku tähtsusega ettevõtlus- ja tööstusalasid Aravete ja Koeru alevikus ning Imavere 

külas. 

 

Asustuse suunamisel soovitatakse luua mugavad ja ohutud liikumisvõimalused teenuste 

kättesaadavuse parendamiseks läbi ühistranspordi võrgustiku ning jalg- ja jalgrattateede 

rajamise. Rongi ja muu transpordi paremaks ühilduvuseks tuleb tagada turvaliste 

parkimisvõimaluste planeerimine ja väljaarendamine autodele ja jalgratastele ning tagada 

peatumisvõimalused bussidele. 

  

Planeeringu seletuskirjas tuuakse välja ka perspektiivselt tolmuvaba katendit vajavad teelõigud. 

Järva valla kohalike teede osas on planeeringuga ette nähtud tolmuvaba katte rajamine 

Valgehobusemäe teele (1290035), Kaalepi külateele (1290001) ja Kareda teele (2880006). 

Valgehobusemäe teele on käesolevaks ajaks tolmuvaba kate juba rajatud. 

Planeeringu seletuskirja kohaselt ei ole endiste valdade üldplaneeringutega ette nähtud 

ümbersõidud Järva-Jaani alevist ja Imavere külast enam päevakorral, kuna (endiste) Järva-Jaani 

ja Imavere vallavalitsuste ettepanekutel muudetakse planeeringuid ja jäetakse ümbersõidud 

kavandamata. 

Eeltoodule vaatamata ei saa Järva-Jaani ja Imavere ümbersõitude rajamist lõplikult kõrvale jätta. 

Imavere möödasõidu ehitus on seotud Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee arendamisega 

Maanteeameti poolt. Hetkel on Imaverega piirneva lõigu (sh ristumine Imavere – Viljandi – 

Karksi-Nuia maanteega) osas käsil projekteerimishanke läbiviimine. Riigimaanteede trasside 

lõplikud asukohad määratakse projekti koostamise käigus.  

Järva-Jaani ümbersõidu ehitus sõltub suuresti riigipoolsest valmisolekust ja tõenäoliselt see enne 

2030. aastat ei realiseeru. Olemasolevas maakonnaplaneeringus Järva-Jaani ümbersõidu 

rajamise kohustus puudub, samas lahendaks ümbersõit ära mitmeid liiklusohutusest ja 

kehtivatest normidest tulenevaid tehnilisi probleeme Järva-Jaani alevit läbival riigiteel. Lisaks 

saaks Maanteeamet peale ümbersõidu väljaehitamist anda Järva-Jaani alevit läbivad teed üle 

Järva valla omandisse. Järva-Jaani ümbersõidu rajamise ettepanek (koos vastava analüüsiga) 

tuleks riigile teha valla üldplaneeringu koostamise käigus. 

 

Planeeringus on välja toodud ka perspektiivselt vajalikud jalg- ja jalgrattateed Järva maakonnas. 

Järva valla osas on nimetatud järgmised kergliiklusteed (kaldkirjas lisatud märkus teede 

rajamise või kavandamise osas): 

 



 
 
 

 
      Järva valla teehoiukava 2020-2024                                                                            Estroad OÜ töö nr 1919-E   

   lk 10/83 

 

Nr Tee nimetus Pikkus, km 

1 Kaalepi – Lehtmetsa (T-15141) Albust Järva-Madiseni 4,1 

2 

Aravete – Maarjamõisa mnt (T-15201) ja Pärnu – Rakvere – Sõmeru mnt (T-5)  

Aravete – Maarjamõisa – Ahula lõik 

Valmib 2020 
4,2 

3 

Ambla - Tamsalu mnt (T-15126) ja Ambla – Jõgisoo mnt (T-15194)  

Ambla – Jõgisoo lõik 

Valmis 0,58 km pikkusega lõik 
1,4 

4 
Ambla – Tamsalu mnt (T-15126) Ambla aleviku piires 

Valmis 2,4 

5 
Pärnu – Rakvere – Sõmeru mnt (T-5) Amblast Araveteni 

Valmis lõik Kaalepi – Seidla – Ahula  8,2 

6 Jägala – Käravete mnt (T-13) Märjandi ristist Käravete poole 1,4 

7 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia mnt (T-49) Paia risti ja Eistvere tee vaheline lõik 5,8 

8 
Järva-Jaani – Pikevere – Ebavere mnt (T-15127) Järva-Jaanist Karinu poole 

Valmis 2019 4,9 

9 Anna – Peetri – Huuksi (T-15156) Atastest Öötlani 6,3 

10 Müüsleri – Ataste (T-15117) 2,3 

11 
Koeru – Visusti mnt (T-15114) Koeru – Laaneotsa lõik 

Valmib aastal 2020 koos Maanteeametiga 1,2 

12 
Väinjärve bussipeatusest Väinjärve teeristini 

Valmis Koeru aleviku piirist kuni Väinjärve bussipeatuseni 0,8 

13 
Mäeküla – Koeru – Kapu mnt (T-25) Koeru aleviku piires 

Valmis 2,3 

14 Tartu – Jõgeva – Aravete (T-39) Koeru ristist Vahukülani 2,1 

15 
Koigi – Päinurme (T-15162) (Koigist Pätsavereni) 

Osaliselt valmis (Koigi bussipeatusest kuni Kaalumaja teeni, lõigu pikkus 0,4 km) 6,6 

16 Perila – Jäneda (T-11125) Peedu ristist Jäneda poole 2,7 

17 Kaalepi – Lehtmetsa (T-15141) Kaalepist Järva-Madise poole 2,5 

18 Kaalepi – Lehtmetsa (T-15141) Albust Peedu poole 5,5 

19 
Kaalepi – Lehtmetsa (T-15141) ja Valgehobusemäe tee (T-1290035) Peedust 

kuni Valgehobusemäeni 5,4 

20 Vodja – Esna (T-15157) Öötla – Esna vaheline lõik 2,2 

21 Väinjärve – Ervita – Rõhu (T-15113) Väinjärve ja Ervita bussipeatuste vaheline lõik 0,8 

22 Jägala – Käravete (T-13) Käravetelt maakonna piirini 2,8 

23 Koigi – Päinurme (T-15162) (Pätsaverest Päinurmeni) 9,3 

24 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa (T-2) Mäost Imavereni 20,2 

    Tabel 1. Maakonnaplaneeringus välja toodud perspektiivselt vajalikud kergliiklusteed Järva vallas 

Tasub märkida, et planeering toob kergliiklusteede rajamise vajaduse peamise põhjusena välja 

töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamise ning erinevate piirkondade ja keskuste 

ühendamise, jättes mõnevõrra tahaplaanile näiteks liiklusohutuslikud aspektid. 

 

Kokkuvõttes saab öelda, et Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ käsitleb muu hulgas olulisi 

Järvamaa ja Järva valla taristuga seotud aspekte. Teehoiu planeerimisel ja teedevõrgu 

kavandamisel tasub planeeringus toodud asjakohaseid ettepanekuid kaaluda ja (vähemalt 

osaliselt) ka arvesse võtta. 
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2.2 Endiste valdade teehoiukavad 

2.2.1 Albu vald 

Albu vallal teehoiukava puudus. Teede remonti ja hoolet korraldati jooksvalt, suuremate tööde 

puhul telliti eelnevalt ka teetööde kirjeldus. 

2.2.2 Ambla vald 

Ambla valla teedevõrgu kohta on Ratekar OÜ 2013. aastal koostanud analüüsi „Ambla vald. 

Teedevõrgu seisundi analüüs“ [4]. Töö eesmärgiks oli süstematiseeritud, erinevatele teede 

tehnilistele andmetele tugineva teedevõrgu seisundi analüüsi abil leida omavalitsuse poolt 

hallatavate teede suvihoolduse-, remondi- ja ehitustöödeks kasutatavate rahasummade 

võimalikult ratsionaalsema kasutamise viis. 

 

Põhimahult koosneb töö teede andmetabelitest, kus on ära toodud teede nimed, numbrid, 

teeosad koos alguste ja lõppudega, teede pikkused, liigid, maaomand ja kasutus. Töös on 

tabelandmetena hinnatud ka tee(lõiku)de seisukorda ning hoolde- ja remonditööde maksumusi. 

Töö sisaldab ka kokkuvõtvat tekstiosa, mis muu hulgas annab soovitusi kruusateede kergkatte 

alla viimiseks 2,5 km ulatuses (14 erineval teel ja tänaval). Analüüsi kohaselt oli Ambla valla 

kruusateedel teostamist vajavate tööde kogumaksumus ca 84 000 eurot, millele lisandus 

kergkatete ehitamise maksumus ca 58 000 eurot. Kattega teedel oli teostamist vajavate tööde 

kogumaksumus analüüsi kohaselt 145 000 eurot. 

 

Oluline soovitus analüüsis oli 2013. aasta jooksul pinnata 2,5 km ulatuses rahuldavas seisus 

teid, peatamaks katete edasist lagunemist. 

 

Ambla valla teede üldist pilti teiste omavalitsustega võrrelduna hindas analüüsi koostaja heaks. 

Üldistatud suurima probleemina on analüüsis välja toodud kruusateede mullete vähese 

hooldamise, mille tulemusena jääb teele vesi, mis hakkab teekonstruktsiooni lõhkuma. Ilmselt 

oli töö autor silmas pidanud kõrgete teepeenarde maha lõikamata jätmist. 

 

Lisaks teedevõrgu analüüsile on Ambla vallavolikogu 21.09.2017 kinnitatud eelarvestrateegia 

aastateks 2018-2021 [5], mille kohaselt eesootaval perioodil investeeringuobjektide hulgas 

teedeehituslikke objekte ei ole. 

2.2.3 Imavere vald 

Imavere valla teehoiukava aastateks 2015 – 2017 [6] kinnitati määrusena Imavere 

Vallavolikogu poolt 23.04.2015. Määruse lisaks olev teehoiukava on Imavere vallavolikogu 

poolt kinnitatud 25.05.2017. Teehoiukava mahub ühele A4-formaadis leheküljele ning sisaldab 

aastate 2015 kuni 2017 teehoiuga seotud kulutuste jaotust.  

 

2017. aastal kinnitatud kava nägi ette teede rahastamist 38 000 eurost 2015. aastal kuni 44 573 

euroni 2017. aastal, sealjuures sisaldasid need kulutused investeeringuid summades vastavalt 

7 800 ja 20 000 eurot. 

 

Kavas oli välja toodud ka investeeringute ja remonditavate objektide prioriteetsuse järjekord, 

mille kohaselt oli esmaseks prioriteediks seatud Imavere tööstusküla kergliiklustee 

projekteerimine (6 000 eurot) ning teiseks prioriteediks kruusateede remont (14 000 eurot).  
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2.2.4 Järva-Jaani vald 

Järva-Jaani vallal teehoiukava kui eraldiseisvat dokumenti ei olnud. Vallavalitsuse tellimusel 

koostas Roneco OÜ 2008. aastal teede ja tänavate inventariseerimist käsitleva ülevaate „Järva-

Jaani vald. Riikliku teeregistri väljavõte“ [7]. 

Töö koosneb andmetabelitest, kus on toodud teede loetelud, teeosade liigid, jaotused, 

maaomand, kasutus, teekatete andmed, teemaa info ning sildade, truupide ja parklate andmed. 

Tekstiline osa puudub.  

2.2.5 Kareda vald 

Kareda valla teehoiukava aastateks 2017-2021 võeti Kareda Vallavolikogu poolt vastu 

14.09.2016 [8]. Teehoiukava mahub kahele A4-formaadis leheküljele ning sisaldab aastate 2016 

kuni 2021 teede remondi ja hooldusega seotud tööde maksumusi teede ja lõikude kaupa. 

Kava nägi ette teede remondile kulutada eelnimetatud perioodil 244 487 eurot (seega siis 

keskmiselt 40 748 eurot aastas) ja teede hooldusele 135 094 eurot (seega siis keskmiselt 22 516 

eurot aastas). Suurim investeeringuobjekt oli Valila tee maksumusega 17 800 eurot.  

Kavast ei selgu, millised remondiga seotud tegevused olid kavandatud. 

 

Analoogselt Järva-Jaani vallaga oli ka Kareda valla teede kohta Roneco OÜ poolt 2009. aastal 

koostatud teede ja tänavate inventariseerimist käsitlev ülevaade „Kareda vald. Riikliku 

teeregistri väljavõte“ [9]. Väljavõte koosneb andmetabelitest, kus on toodud teede loetelud, 

teeosade liigid, jaotused, maaomand, kasutus, teekatete andmed, teemaa info ning sildade, 

truupide ja parklate andmed. Tööle on lisatud ka kaardimaterjal teekatete ja teeomandi infoga. 

Tekstiline osa puudub.  

2.2.6 Koeru vald 

Koeru vallal teehoiukava puudus. Teede remonti ja hoolet korraldati jooksvalt. 

2.2.7 Koigi vald 

Koigi Vallavolikogu on 13.04.2017 vastu võtnud Koigi valla kohalike teede teehoiukava 

aastateks 2017-2020 [10]. Teehoiukavas on toodud rahastamine (riigipoolsed eraldised ja valla 

eelarve), tegevuskulude jaotus (pindamised, remondid, hooldused) ning ka iga kava perioodi 

jääva aasta remondiobjektide nimekiri prioriteetsuse järjekorras. 

Kava kohaselt olid prognoositud kulutused teedele 2017. aastal kokku 61 643 eurot ja aastatel 

2018-2020 iga-aastaselt 54 700 eurot.  Kavast ei selgu tööde maksumus objektiti.  

2.3 Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi valdade ühinemisleping 

Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi valdade ühinemisleping on vallavolikogude 

poolt kinnitatud 22.12.2016 [11] (ühinemislepingu osapooleks ei olnud Koeru vald, kuna Koeru 

vald sundliideti moodustatud omavalitsusega).  

Ühinemislepingus on käsitletud ka teehoidu ja taristut puudutavaid küsimusi. Olulisemad 

nendest on järgmised: 

- teede hooldamise, sh teede talihoolduse teostamisel säilivad kehtivad põhimõtted ja 

kvaliteedinõuded, arvestades piirkondlikke eripärasid. Talihooldustööde teostamine 

erateedel seotakse kehtiva jäätmehoolduslepinguga;  

- koostatakse Järva valla teehoiukava, millega tagatakse teede ja tänavate hooldus, remont 

ja rekonstrueerimine ühinevate omavalitsuste territooriumil vähemalt endises rahalises 

mahus. Prioriteediks on teede tolmuvabaks muutmine ja kergliiklusteede ehitus;  

- Koigi karjäärist senisele Koigi vallale eraldatav materjal kasutatakse esmajärjekorras 

Koigi valla piirkonna teede parendamiseks. Neitla karjäärist laekuv tulu investeerida 
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esmajärjekorras Albu valla piirkonna teede seisukorra parendamiseks ja kaevandatav 

maavara kasutada Albu piirkonna teede remondiks. Karinu karjäärist senisele Järva-

Jaani vallale eraldatav materjal kasutatakse esmajärjekorras Järva-Jaani valla piirkonna 

inimeste hüvanguks ning teede parendamiseks; 

- tänavavalguspunktide arvu ei vähendata, tänavavalgustuse arendamine toimub vastavalt 

piirkondlikele vajadustele (asulate valgustus, bussipeatuste, kergliiklusteede valgustus). 

Järk-järgult uuendatakse tänavavalgustust. Hangitakse uued kaasaegsed 

juhtimissüsteemid;  

- jätkatakse alustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja arendamise 

projektide elluviimist. 

Ühinemislepingu lisaks nr 3 on investeeringute kava, mis sisaldab 2017-2021 

investeeringuobjektide loetelu prioriteetsuse järjekorras. 

 

Ühinemistoetusest oli ette nähtud rahastada järgnevaid taristuga seotud investeeringuid: 

1. Kaalepi – Seidla – Ahula – Aravete kergliiklustee ehitus (Ahulast Aravete KETE-ni, 1,7 

km); 

2. Imavere Tuljaku tee sadeveetrass ehitus; 

3. Taadikvere vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine; 

4. Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee ehitus (4,5 km); 

5. Kareda teed, tänavad (sh Müüsleri vabadussõja ausammas). 

 

Ühishankega teostatavate investeeringutena oli ette nähtud järgmiste kergliiklusteede rajamine: 

1. Albu jalg-ja jalgrattatee pikendamine kuni Männi väikekohani (kergliiklustee ehitus 330 

m); 

2. Kaalepi – Seidla – Ahula – Aravete kergliiklustee ehitus (Ahulast Aravete KETE-ni, 1,7 

km); 

3. Aravete kergliiklustee, III etapp (jätkatakse kergliiklusteed aleviku keskelt Tallinna 

suunas); 

4. Imavere kergliiklustee Kadastiku teel (uue teeosa rajamine tööstuspiirkonda koos 

valgustusega 450 m); 

5. Imavere – Taadikvere kergliiklustee ehitus (pikkus ca 2 km); 

6. Paia – Imavere kergliiklustee ehitus; 

7. Taadikvere – Eistvere kergliiklustee ehitus; 

8. Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee rajamine (4,5 km);  

9. Koigi – Rutikvere kergliiklustee ehitus;  

10. Ämbra – Kareda kergliiklustee ehitus; 

11. Peetri aleviku kergliiklustee ja parklate rajamine.  

 

Ühishankega teostatavate investeeringutena oli ette nähtud ka tänavalgustuse ehitus: 

1. tänavavalgustuse rekonstrueerimine Aravete, Käravete, Ambla alevikes ning Jõgisoo ja 

Roosna külades; 

2. Imavere tänavavalgustuse ehitus ja olemasoleva kaasajastamine; 

3. Järva-Jaani tänavavalgustus (Võllaste 2 km ringi valgustamine);  

4. Järva-Jaani tänavavalgustuse üle viimine LED lampidele; 

5. Kareda tänavavalgustus (Peetri, Esna, Müüsleri);  

6. Koigi ja Päinurme külades tänavavalgustuse rekonstrueerimine;  

7. Orgmetsa, Kaalepi, Albu, Ahula, Peedu külades tänavavalgustuse rekonstrueerimine. 

 

Tuleb mainida, et ühinemislepingule lisatud investeeringute kava on kergliiklusteede rajamise 

ning tänavavalgustuse rajamise ja rekonstrueerimise osas ajaperioodil 2017-2021 osaliselt 

ebareaalne. Lisaks ei sisalda investeeringute kava investeeringuid maanteedesse ja tänavatesse, 
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kuid isegi juhul kui ei rajata uusi teid või tänavaid, on vajalik teha investeeringuid 

olemasoleva taristu olukorra säilitamiseks. 

 

2.4 Järva valla arengukava 2018-2025  

Järva valla arengukava 2018-2025 [12] on Järva Vallavolikogu poolt vastu võetud 11.10.2018. 

 

Arengukavas on ühe strateegilise eesmärgina aastaks 2025 püstitatud heal tasemel kohalike 

teenuste ja taristu võimaldamine kohalikele elanikele. 

 

Kava kohaselt peab valla taristu olema kaasajastatud ning uue taristu rajamisel lähtutakse 

vallaelanike vajadustest ja valla finantsvõimekusest. Võimalusel kasutatakse 

keskkonnasäästlikke lahendusi. Valla teedevõrk peab olema korrastatud ning vastavalt 

võimalustele tuleb rajada uusi kergliiklusteid. Vajaduspõhiselt tuleb uuendada ning rajada 

täiendavat tänavavalgustust. 

 

Kava kohaselt tuleb eesmärgi raames Järva vallas teostada muu hulgas järgnevaid 

arendustegevusi:  

- valla teede seisukorra parendamine; 

- kergliiklusteede rajamine; 

- tänavavalgustuse kaasajastamine; 

- turvalise elukeskkonna tagamine, sh turvaline liiklemine. 

2.5 Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023  

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 [13] on Järva Vallavolikogu poolt vastu 

võetud 26.09.2019. 

 

Eelarvestrateegia on sisult Järva valla 2019-2023 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis 

esitab tegevustulud, tegevuskulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse ning nendest 

lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja esitatakse vallavolikogu 

poolt kinnitatuna Rahandusministeeriumile. 

 

Strateegias on toodud investeerimistegevus valdkondlikult ja objektiti 2020. aastal. Majanduse 

valdkonnas on ette nähtud 2020. aastal rajada Ahula – Aravete kergliiklustee, tööde 

maksumuseks on prognoositud 350 000 eurot, rahastamine toimuks võetava laenu arvelt.  

Strateegia kohaselt jääb kohustuste netovõlakoormus aastatel 2020-2023 vahemikku 51-59 % 

põhitegevuse tuludest, olles seega madalam kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest 

tuleneva ülemmäära 60 % nõudest. 

Eelnevast tulenevalt ei saa teehoiukavas kaaluda soovituste andmist suuremahuliste täiendavate 

investeeringute (näiteks kattega teede ja tänavate korduspindamine, kruusateede mustkatte alla 

viimine, liiklusohtlike kohtade ümberehitus, kergliiklusteede ehitamine, parklate ja platside 

korrastamine jne) tegemise osas.  

3. Järva valla teede olem ja võrgulised vajadused 
 

Järva valla territooriumil olevad teed jagunevad omandi järgi avaliku kasutusega teedeks ja 

erateedeks. Avaliku kasutusega teede hulka kuuluvad riigiteed, kohalikud teed (sh maanteed, 

tänavad ja kergliiklusteed), metsateed ning avaliku kasutusega erateed. 

 

Maanteeameti poolt hallatava riikliku teeregistri [14] andmete kohaselt on Järva vallas 

paiknevate teede kogupikkus ca 1347 km. 
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Tuleb arvestada, et teeregistri andmed ei ole pruugi olla lõplikult täpsed, mistõttu tekib registrist 

päringuid tehes kohati vastuolusid. Maanteeamet tegeleb teeregistris olevate andmete 

korrastamisega. Kuna võimalikud tekkivad ebatäpsused on andmete suurt hulka arvestades 

väikesed, siis võib teeregistri andmeid siiski usaldada ning ka Järva valla teede olemi 

kirjeldamisel on nendest andmetest (koos registri halduri poolsete selgitustega) lähtutud. Lisaks 

on Maanteeamet (koostöös omavalitsuste liitudega) 2019. aastal läbi viinud kohalike teede 

põhjaliku inventariseerimise ning teinud omavalitsustele kättesaadavaks ka inventariseerimisel 

saadud teabe elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku rakenduse. Maanteeamet jätkab kohalike 

teede inventariseerimisega 2020. aastal, lõpptulemusena peaksid kohalike teede osas lisanduma 

teeregistrisse samasugused andmeväljad nagu riigiteedelgi. 

3.1 Riigiteed 

Riigiteed on riigile kuuluvad ja riigi toimimiseks olulised teed, mille ehituse ja hoolduse eest 

vastutab Maanteeamet. Riigiteed jagunevad sõltuvalt funktsioonist omakorda põhi-, kõrval- ja 

tugimaanteedeks ning muudeks riigiteedeks. 

 

Riikliku teeregistri andmete kohaselt on riigiteede kogupikkus Järva vallas 516,99 km. 

Vastavast alusdokumentidest lähtuvast registripäringust saadud andmete õigsust on kinnitanud 

ka teeregistri talituse kohalike teede haldur Maaja Siim, samas on registriandmete vahetul 

töötlemisel saanud registripidaja riigiteede kogupikkuseks Järva vallas 492,82 km. Tekkinud 

erinevuste põhjusi on selgitatud eelnevalt, teehoiukavas on lähtutud teeregistrist päringu teel 

saadud andmetest. 

 

 Järva valda läbivad olulisemad riigiteed on järgmised: 

- põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa; 

- põhimaantee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru; 

- tugimaantee nr 13 Jägala – Käravete; 

- tugimaantee nr 25 Mäeküla – Koeru – Kapu; 

- tugimaantee nr 39 Tartu – Jõgeva – Aravete; 

- tugimaantee nr 49 Imavere –Viljandi – Karksi-Nuia.  

3.2 Metsateed 

Vastavalt ehitusseadustiku [15] § 93-le on metsatee riigi omandisse jäetud maal paiknev 

valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks kui 

riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või 

metsateel liiklust piiranud. Samuti on riigimetsa majandamist korraldaval isikul või riigiasutusel 

õigus vajaduse korral sõlmida kokkuleppeid metsatee kasutamiseks ja korrashoiu 

korraldamiseks. Metsatee seisundinõuded on kehtestatud keskkonnaministri määrusega 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ [16]. 

 

Riigimetsa majandamist korraldavaks isikuks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), 

vastutades ühtlasi ka metsateede nõuetele vastavuse eest. 

 

Järva vallas paiknevate metsateede kogupikkus on teeregistri andmetel 104,43 km. 

3.3 Kohalikud teed ja avaliku kasutusega erateed 

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus, 

korraldades nii nende teede ehitamist kui ka korrashoidu. Kohalik tee võib olla avalikuks 

kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku 

omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse 

korraldamiseks vajalik muu tee [15].  
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Erateede avalikku kasutusse võtmise eesmärk on tagada ühtsetel alustel toimiv ja terviklik 

teedevõrk. Vastavalt ehitusseadustikule [15] määrab eratee avalikuks kasutamiseks riik või 

eratee asukoha kohalik omavalitsus. Kui eratee omanik ei ole nõus kokku leppima piiratud 

asjaõiguse seadmises, on riigil või kohalikul omavalitsusel õigus taotleda sundvalduse seadmist 

või eratee avalikes huvides omandamist. Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad 

riigile või kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus (kui 

halduslepingus ei ole tee omanikuga teisti kokku lepitud).  

 

Teeregistri andmebaasi põhjal on Järva vallas kohalikke teid ja avaliku kasutusega 

erateid 02.12.2019 seisuga kokku 577,26 km, seejuures on eraomandis olevate teede 

kogupikkus suurem omavalitsuse omandis olevate teede kogupikkusest. Edaspidiselt 

käsitletakse kohalikke teid ja avaliku kasutusega erateid ühiselt, nimetades neid Järva valla 

kohalikeks teedeks. 

 
            Joonis 3. Teede jaotus omandi järgi Järva valla territooriumil teeregistri andmetel seisuga 02.12.2019 

Järva valla kohalike teede nimekiri on toodud teehoiukava lisas 1. 

 

Kohalike teede olem (eelkõige katte liigid ja teede seisukord) määravad suuresti ära nii teede 

hooldusega kui investeeringuvajadustega seotud tegevused ja nendega kaasnevad kulud.  

 

Järva valla kohalike teede katete hulgas on asfaltbetoonist, freespurust, killustikust ja kruusast 

kattega teid, samuti mustkattega ja stabiliseeritud kattega teid, munakivisillutisega teid ning 

pinnasteid (ilma katteta tee).  

 

Järva valla kohalikud teed jaotuvad teeregistri andmetel katete alusel järgmiselt (arvväärtused 

ümardatud): 

 

 

 

577

517

104

148

Kohalikud teed, km

Riigiteed, km

Metsateed, km

Erateed, km
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Katte liik Pikkus, km Osakaal, % 

Kruusatee 462 80 

Tihe asfaltbetoon 49 9 

Pinnastee 32 5 

Pinnatud kruusatee 14 2 

Mustkate, bituumenstabiliseeritud kate 11 2 

Kattega tee (liik teadmata) 8 1 

Muu 0,7 0,1 

               Tabel 2. Järva valla kohalike teede jaotus katete järgi seisuga 02.12.2019 (arvväärtused ümardatud) 

Eeltoodud andmete alusel on selge, et enamik (80 %) Järva valla kohalikest teedest on 

kruuskattega teed. Registri andmetel teadmata katte liigiga teed on üldjuhul mitme erineva 

katte liigiga teed (ja teelõigud) ning sisaldavad samuti kruuskattega teelõike. 

3.4 Erateede avalikuks kasutuseks määramise põhimõtted 

19.12.2019 toimunud Järva Vallavalitsuse teede töörühma koosolekul lepiti kokku põhimõtted, 

mille aluse määratakse erateed avalikuks kasutuseks. 

 

Erateed või erateede lõigud tuleb Järva Vallavalitsuse poolt määrata avalikuks kasutuseks 

järgmistel juhtudel: 

1. eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist; 

2. eratee on juurdepääsuteeks avaliku huvi või avaliku kasutusega kinnistule (registreeritud 

supluskoht, tähtis turismiobjekt, kaitseala külastuskeskus jne); 

3. erateed pidi kulgeb ühistranspordi või koolibussi liin; 

4. eratee on ühendustee funktsiooniga avalikult kasutatavate teede vahel; 

5. juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale; 

6. esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks 

kasutuseks määrata; 

7. eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi. 

 

Avalikust kasutusest tuleb välja arvata teed, mis teenindavad ainult põllu- ja metsamaid (nt 

endised maaparandusteed). Avalikust kasutusest välja arvatud teedel ei pea Järva vald tagama 

seisundinõudeid. 

3.5 Sillad Järva valla kohalikel teedel 

Riikliku teeregistri andmete alusel on Järva valla kohalikel teedel 5 silda: 

Tee number Tee nimi Silla asukoht, km Silla nimi 

1290043 Napu - Kautla tee 1,45 Napu sild 

1290193 Mikumärdi tee 0,24 Albu kivisild 

2570142 Raudteetammi tee 1,14 Vana raudteesild 

2880002 Raudtee 0,59 Raudtee I sild 

2880002 Raudtee 1,17 Raudtee II sild 

          Tabel 3. Sillad Järva valla kohalikel teedel (teeregistri andmed seisuga 15.10.2019) 
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Teede ja sildade ülevaatuse käigus teel nr 2880002, mis on endisaegse kitsarööpmelise raudtee 

tamm, registris toodud asukohtades sildu ei tuvastatud. Raudtee teel on 2 silda siiski olemas, 

kuid need on kasutusest sisuliselt väljas. 

Teel nr 2570142, mis on samuti endisaegse kitsarööpmelise raudtee tamm, asuv vana 

raudteesild kujutab endast betoonist raamsilda, mis on 2,2 m lai ning mille ava pikkus on alla 2 

m. Sillal puuduvad piirded, sild on kitsas ja tähistamata. Vajadus silla järele antud kohas 

puudub, kuna märkimisväärseid vooluhulki silla asukohas ei esine. Vett võib antud kohas 

esineda vaid väga sademeterikkal perioodil ning vee tee alt läbi juhtimiseks piisaks 300 või 400 

mm läbimõõduga truubist. 

 

Foto 1. Vana raudteesild 

Tagamaks laiusgabariiti ja ohutust, võib silla likvideerida ja asendada truubiga. Kui vana 

raudteesild on (piirkonna jaoks) ajaloolise või kultuuriloolise väärtusega, tuleb sild korrastada, 

arvestades muu hulgas ka laiuse gabariidipiirangut. 

 

Teel nr 1290193 paiknev Albu kivisild kujutab endast kaheavalist laotud paekivist kivisilda üle 

Ambla jõe. Sild on ehitatud 19. sajandi teisel poolel ning on muinsuskaitseseaduse alusel 

kuulutatud arhitektuurimälestiseks [17]. Silda on viimati renoveeritud 2003. aastal. 

Silla pikkus on 19,2 m, avade pikkus on ca 4,3 m. Silla piirdeks on müüritis, müüritiste vaheline 

gabariit on 5,0 m.  

Müüritise otsad on liikluskorraldusvahenditega tähistamata. Otsad tuleks tähistada 

liiklusmärkidega nr 686 „Ohtlik koht või teeäär“. Samuti tuleb standardi nõuetele vastavate 

märkide vastu välja vahetada kummalgi pool silda asuvad sõidueesõigust näitava märgid. 
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Foto 2. Albu kivisild 

Teel nr 1290043 paiknev Napu sild kujutab endast 17 m pikkust teraskandjatele paigutatud 

puidust sõiduosa ja piiretega üheavalist silda üle Jägala jõe. Sild on ehitatud 2003. aastal. Silla 

piiretevaheline laius on 4,50 m. 

Silla vasakpoolses servas on tekiplaadi laudis üles kerkinud. 

 

Foto 3. Napu sild 

 



 
 
 

 
      Järva valla teehoiukava 2020-2024                                                                            Estroad OÜ töö nr 1919-E   

   lk 20/83 

 

 

Foto 4. Napu silla kandekonstruktsioon 

3.6 Kergliiklusteed Järva vallas 

Liiklusseadus [18] defineerib ja eristab kergliiklejatele mõeldud teedest jalgteed, jalgrattateed 

ning jalgratta- ja jalgteed. Nendel teedel võib vastavalt kehtestatud liikluskorraldusele liigelda 

jalgrattaga, tasakaaluliikuriga, robotliikuriga või jalakäijana. Seejuures loetakse seaduse 

kohaselt jalakäijaks ka ratastooliga, rulaga, rulluiskude või -suuskadega, tõukeratta või -kelguga 

liikleja. Seadus näeb ka ette jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee osas tee asjakohaste 

liiklusmärkidega tähistamise nõude, jalgtee liiklusmärkidega tähistamine on lubatud (mitte 

kohustuslik). 

 

Standardi EVS 843:2016 Linnatänavad [19] kohaselt on kergliiklustee kõigi jalgsi, jalgrattal, 

tasakaaluliikluril, pisimopeedil ja ratsa liiklemise tarbeks kavandatud teede ja radade 

ühisnimetus.  

 

Võttes arvesse, et kergliiklustee on laiem mõiste kui jalg-, jalgratta- või jalgratta- ja 

jalgtee, kasutatakse teehoiukavas edaspidiselt vaid kergliiklejatele mõeldud teede osas 

üldmõistet „kergliiklusteed“. Seejuures tuleb kergliiklusteedeks lugeda ka mõnedes 

Maanteeameti poolt koostatud juhendites ja juhistes (ning ka punktis 4.3 toodud kirjavahetuses) 

kergteedeks nimetatud teed.  

 

Võttes arvesse ka riigimaanteede äärseid kergliiklusteid, võib Järva valla kergliiklusteede 

võrgustikku pidada Eesti keskmisest paremaks ning seda eelkõige tänu sellele, et varasematel 

perioodidel on Maanteeamet märkimisväärselt panustanud kergliiklusteede rajamisse. Tänaseks 

on Maanteeamet kergliiklusteede rajamise põhimõtteid teatud määral muutnud (vt alapunkti 

4.3), eeldades suuremat panustamist kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Järva valla kergliiklusteede kogupikkus on 29,39 km. 
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Tee nr Tee nimetus 

Tee 

pikkus, 

km 

Katte liik 

1290235 Albu kergliiklustee 1,20 tihe asfaltbetoon 

1290243 Kaalepi - Seidla - Ahula  -  Aravete 5,80 tihe asfaltbetoon 

1290245 Ahula jalgtee 0,23 tihe asfaltbetoon 

25* Mäeküla - Koeru - Kapu, Jaani tee JJT** 0,27 tihe asfaltbetoon 

15127*  Järva-Jaani - Karinu JJT 4,63 tihe asfaltbetoon 

15194* Ambla - Jõgisoo jalgtee 0,57 tihe asfaltbetoon 

15126**  Ambla - Tamsalu , Lai tn jalgtee 1,60 tihe asfaltbetoon 

3149002  Koeru - Väinjärve kergliiklustee 2,74 tihe asfaltbetoon 

3149001 Koeru - Paide  kergliiklustee 3,96 tihe asfaltbetoon 

3149003  Koeru - Kapu kergliiklustee 0,52 tihe asfaltbetoon 

3149049 Mõisapargi tee 0,34 tihe asfaltbetoon 

2570223  Kase tänava jalgtee 0,28 tihe asfaltbetoon 

1340266  Keskkooli sisetee 0,14 tihe asfaltbetoon 

1340244 Keskkooli sisetee 0,48 tihe asfaltbetoon 

15021* 
15201 Aravete - Maarjamõisa tee, 

Maarjamõisa kergtee 
1,25 tihe asfaltbetoon 

2340325 Kiigevere jalgtee 0,12 freespuru 

3250312 Koigi kergliikustee 0,42 tihe asfaltbetoon 

15167* Koigi - Laimetsa - Käsukonna jalgtee 0,34 tihe asfaltbetoon 

3250074* Koigi Aasa tn kergliiklustee 0,12 tihe asfaltbetoon 

2340012* Kadastiku jalgtee 0,19 freespuru, killustik 

2570219* Laia tänava äärne kõnnitee Järva-Jaanis 0,72 tihe asfaltbetoon 

15127* Jaani tänava äärne kõnnitee Järva-Jaanis** 0,17 
betoonkivist kate, 

tihe asfaltbetoon 

39* 
T39 äärne kergliiklustee Järva-Jaanis (Pika 

tänava Koeru tee ääres)*** 
3,30 tihe asfaltbetoon 

                  29,39 

  * - põhitee number, kergliiklusteed ei ole eraldiseisvalt registrisse kantud 

  ** - Maanteeameti omanduses, Järva Vallavalitsus teostab teehooldust 

  *** - osaliselt Maanteeameti omanduses, Järva Vallavalitsus teostab teehooldust 

  Tabel 4. Järva valla kergliiklusteed 19.08.2020 seisuga 

3.7 Bussiliiklusega seotud võrguline vajadus 

Järva vallas on ühistranspordist esindatud bussiliiklus. Bussiliiklust Järvamaa maakonnaliinidel 

korraldab MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, mis on asutatud kunagise Järva Maavalitsuse 

ja Järvamaa omavalitsuste poolt. 

 

Ühistranspordi korraldamise eesmärk peab olema kiirete, mugavate ja soodsate ühenduste 

loomine inimeste liikumise lähte- ja sihtpunktide vahel. Eesmärgipärase tegevuse tulemusena 

peaks reisijad isikliku sõiduauto kasutamise asemel langetama otsuse ühistranspordi kasuks, 

säästes sellega keskkonda ja vähendades muu hulgas ka liikluskoormust teedel.   

 

Selge erinevus tuleb sisse ühistranspordi korraldamisel tihe- ja hajaasutusega aladel. Tulenevalt 

Järva valla suurest territooriumist ja hõredast asustusest on toimiva, majanduslikult 
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tasakaalustatud ja elanike vajadusi rahuldava bussiliikluse korraldamine tõsine väljakutse. 

Arvestada tuleks maakonnaplaneeringus [3] toodud soovitust kasutada paindlikke ühistranspordi 

lahendusi nagu näiteks nõudetransport ja era- ja ühissõidukite kombineerimine. Lisaks tuleb 

sõltuvalt konkreetsest olukorrast kaaluda ühistranspordi alternatiive nagu näiteks 

kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja teenuste toomine kohapeale (kauplusauto, 

teenindusbuss jms). 

 

Järva vallast saadud info kohaselt on bussiliiklusega teelõike kokku 36,9 km. Regulaarliinid 

kasutavad Järva valla kohalikke teid lõikudel kogupikkusega 10,8 km. Peamiselt õpilasi 

vedavad kooliliinid, mille osas korraldab transporti Järva Vallavalitsus, sõidavad kohalike teede 

lõikudel kogupikkusega 28,5 km. Seejuures ei ole Albu, Ambla, Järva-Jaani ja Kareda 

piirkonnas peale kooliliinide ühtegi regulaarliini ning Koeru piirkonnas ei ole ühtegi kooliliini ja 

õpilased teenindatakse regulaarliinidega. Imavere ja Koigi piirkondades on regulaar- ja 

kooliliinide kasutamine kombineeritud.  

Tee 

number 
Tee nimetus Asutusüksus 

Bussiliini 

algus, m 

Bussiliini 

lõpp, m 

Bussiliini 

pikkus, m 
Liini tüüp 

Albu-Ambla piirkond 

1290001 Kaalepi külatee Kaalepi küla 0 6443 6443 Kooliliin 

1290002 Koplimetsa tee Kaalepi küla 0 2480 2480 Kooliliin 

1290020 Aru ringtee Albu küla 0 1021 1021 Kooliliin 

1290021 Pullevere tee Albu küla 0 1765 1765 Kooliliin 

1290034 Hundiaugu tee Mägede küla 0 925 925 Kooliliin 

1290035 
Valgehobusemäe 

tee 

Lehtmetsa 

küla 
0 2150 2150 Kooliliin 

1240023 Lepa tee Sääsküla 0 710 710 Kooliliin 

1340066 Jõgisoo - Prümli Jõgisoo küla 0 3074 3074 Kooliliin 

Järva-Jaani - Kareda piirkond 

2570112 Haaviko tee Karinu küla 0 606 606 Kooliliin 

2570155 Valgemaja tee Karinu küla 0 700 700 Kooliliin 

2570001 Ringi tee 
Metsla küla / 

Ramma küla 
0 3900 3900 Kooliliin 

2570103 Neieri tee Ramma küla 0 1209 1209 Kooliliin 

2570104 Kaljase tee Ramma küla 0 900 900 Kooliliin 

Koeru piirkond 

3140107 Vigla tee Vao küla 0 349 349 Regulaarliin 

3140019 
Vao - Koidu-

Ellavere 
Vao küla 700 2024 1324 Regulaarliin 

3140022 
Abaja - Koidu-

Ellavere tee 

Abaja küla / 

Koidu-

Ellavere küla 

0 2100 2100 Regulaarliin 

3140023 
Koidu-Ellavere - 

Merja 

Koidu-

Ellavere küla 
0 1000 1000 Regulaarliin 

Imavere - Koigi piirkond 

2340001 Käsukonna tee 
Käsukonna 

küla 
0 2400 2400 

Kooliliin ja 

regulaarliin 

2340003 Jalametsa tee Jalametsa küla 0 450 450 Regulaarliin 

2340005 Kikevere tee Jalametsa küla 0 1290 1290 Regulaarliin 
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2340006 Tammeküla tee 
Tammeküla 

küla 
0 1780 1780 Regulaarliin 

2340015 Kooli tee 
Taadikvere 

küla 
0 50 50 Kooliliin 

  

Kooli tee 1a 

kinnistul paiknev 

tee 

Taadikvere 

küla 
0 140 140 Kooliliin 

3250077 Paju tänav Koigi küla 0 137 137 Regulaarliin 

Tabel 5. Bussiliinid Järva valla kohalikel teedel (detsember 2019 seisuga)  

Järva valla kohalike teede bussiliinid on kaardimaterjalina toodud teehoiukava lisas nr 2. 

 

Oluline on märkida, et kooliliinide marsruudid võivad iga-aastaselt muutuda tulenevalt õpilaste 

(ja teiste kasutajate) lisandumisest, õpilaste koolist lahkumisest või koolivõrgu 

ümberkorraldamisest. 

 

Bussiliinide planeerimisel tuleb kavandada loogilised ja majanduslikult põhjendatud 

marsruudid, arvestades seejuures sõltuvalt transpordivahendist ka kohalike teede parameetreid 

(nt tee laius, pöörderaadiused jms) ja seisukorda (sh teekate ja selle seisukord ning 

(tali)hoolduse seisunditase). 

 

Teehoiu, sh teede remontide ja teehoolduse, kavandamisel tuleb bussiliiklusega teid käsitleda 

kui kõrgema prioriteetsusega teid, kuna ühistranspordist lähtuvalt on nende teede osas olemas 

kõrgem avalik huvi. Bussiliiklusega seoses ei ole vajalik uute teede kavandamine, küll tuleb 

bussiliiklusega teedel tagada tasane ja aukudeta (ning eelistatult tolmuvaba) kate, piisavad tee 

gabariidid (sh bussi ümberpööramiskohtades), ohutud bussi peatumise võimalused ning piisavalt 

kõrge talihoolduse tase. 

3.8 Tööstusteede ja tööstusparkidega seotud võrguline vajadus 

Tööstusalade planeerimisel tuleb arvestada maakonnaplaneeringus [3] toodud soovitust 

eelistada ettevõtluse arendamisel olemasoleva taristuga alasid. Sellisel viisil on võimalik kokku 

hoida taristu rajamisega seotud kulutustelt, samuti ei tekita olemasolevate tööstusalade 

laiendamine üldjuhul piirkonna elanike hulgas nii suurt vastuseisu kui tihtipeale võib kohata 

tööstusalade rajamisel uude asukohta.  

 

Aastatel 2020-2024 ei ole ette näha Järva valla finantseerimisel toimuvat tööstusteede ja 

tööstusparkidega seonduvat suuremahulist taristu ehitust, kuna seda piirab Järva valla 

finantsvõimekus. Järva valla poolsed investeeringud on võimalikud mõne riikliku toetusmeetme 

avanemise korral kaasfinantseerimisena või koostöös ettevõtetega. Koostööd ettevõtetega on 

käsitletud punktis 4.6. 

 

Järva vallas paiknevad suuremad tööstusalad Imaveres, Aravetel ja Koerus. Väiksemaid 

tööstusalasid või -piirkondi on ka Koigis ja Järva-Jaanis. 

3.8.1 Imavere tööstusalad  

Ala paikneb Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa ja Imavere – Viljandi maanteede ristumiskoha 

vahetus läheduses umbes 35 hektaril. Hetkel tegutseb alal kaks suurettevõtet: Stora Enso Eesti 

AS Imavere Saeveski ja AS Graanul Invest [20]. Lisaks on Imaveres veel mitmeid teisi 

märkimisväärse tootmismahuga ettevõtteid, nt õlikultuuride töötlemise tehas. 
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Juurdepääs saeveskile on suhteliselt hea, kuna kogu tootmisega seotud ala paikneb Imavere – 

Viljandi – Karksi-Nuia riigimaanteest kuni 1 km kaugusel ja ühendus on tagatud Kadastiku tee 

kaudu.  

 

                              Joonis 4. Tööstusala Imaveres Kadastiku teel (Regio OÜ) 

Kadastiku tee seisukord varieerub heast rahuldavani. Suurest raskeveokite liikluskoormusest 

tulenevalt vajab Kadastiku tee piisava kandevõimega katendit. Amortiseerunud on asfaltkattega 

lõigu lõpus paiknev ca 160 m pikkune lõik vajab katte taastamist koos aluskonstruktsioonide 

rajamisega. Tulenevalt Kadastiku tee tanklast kuni asfaltkatte lõpuni jääva lõigu 

monofunktsionaalsest (peamiselt ainult tööstusega seotud) ja intensiivsest kasutusest, on 

Kadastiku teele investeeringute paigutamisel omavalitsuse ja ettevõtja(te) ühisfinantseering 

asjakohane. 

 

Teine Kadastiku teega seonduv probleem seisneb raskeveokitele vajalike parkimisalade 

puudumises. Lisaks tööstustele paiknevad Kadastiku teel ka tankla ja kõrts, mida autojuhid 

kasutavad. Samuti on veokijuhtidel vajalik järgida töö- ja puhkeaja nõudeid, millest tulenevalt 

tuleb sõidukid pauside tegemiseks parkida. Vaatamata asjaolule, et Tallinn – Tartu – Võru – 

Luhamaa ja Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia ristmiku piirkonnas 2019. aastal avatud tankla 

juures on raskeveokitele teatud mahus parkimisvõimalusi loodud, on raskeveokite parkimine 

Kadastiku teel endiselt lahendamist vajav probleem. Eeltoodust tulenevalt võiks Kadastiku teele 

perspektiivis rajada parkimisala raskeveokitele. Kuna viimastel aastatel on Maanteeamet 

alustanud suuremate riigiteede äärde puhkealade rajamist, siis võib Järva vald Kadastiku teele 

raskeveokite parkimisala rajamise kaasfinantseerimise osas esitada vastavad ettepanekud 

Maanteeametile.  

 

Kolmas Kadastiku teega seotud probleem on kergliiklejate jaoks mugavate ja ohutute 

liikumisvõimaluste puudumine. Tööstusalast tulenevalt liigub kergliiklejaid Kadastiku teel 
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arvestataval hulgal ning mugava kergliiklustee rajamine eraldaks kergliiklejad Kadastiku teel 

toimuvast intensiivsest (raske)liiklusest.  

 

Kadastiku tee kergliiklustee on Järva Vallavalitsus planeerinud rajada 2021. aastal.     

3.8.2 Aravete tööstuspark 

Tööstuspark asub Aravete alevikus Pärnu – Rakvere – Sõmeru maantee lähedal. Üldplaneeringu 

järgne tootmismaa suurus on umbes 40 ha. Alal tegutsevad metalli-, ehitusmaterjalide- ja 

puidutööstuse ettevõtted, samuti paikneb seal ka Aravete Päästekomando [20]. 

 

Juurdepääs tööstusalale on hea – ühendus põhimaanteega nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru on 

tagatud riigi kõrvalmaantee 15201 Aravete – Maarjamõisa ja Järva valla kohaliku tee nr 

1340304 (Tööstuse tee) kaudu.  

 

                    Joonis 5. Aravete tööstusala (Regio OÜ) 

Tööstuse tee on tööstusala juurdepääsuna kasutuses vaid ca 350 m pikkuses asfaltkattega lõigus. 

Nimetud lõigu seisukord varieerub rahuldavast heani, katte säilitamiseks on vajalik teostada 

korduspindamine. 

 

Tööstuse tee kasutus on analoogselt Kadastiku teega monofunktsionaalne ning teel toimub 

intensiivne raskeliiklus. Investeeringute tegemise korral on põhjendatud kaasrahastuse arutelu 

teed kasutavate ettevõtetega. 

3.8.3 Koeru tööstusala 

Koerus on toimiv tööstuspiirkond riigi tugimaanteega nr 25 Mäeküla – Koeru – Kapu ja Tiigi 

tänavaga piirneval alal. 
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                                Joonis 6. Koeru tööstusala (Regio OÜ) 

Juurdepääs tootmisettevõtetele on tagatud kas otse riigimaanteelt või Tiigi tänava kaudu. Maa-

ameti kaardirakenduse info alusel puudub Tiigi tänaval osaliselt transpordimaa koridor ning 

tänav läbib erakinnistuid. Selline olukord võib ala arendamisel tekitada probleeme, mistõttu on 

perspektiivselt vajalik tagada tööstusala teenindavale transpordile juurdepääs ka Ühenduse tee ja 

Põllu tänava kaudu. Samuti tuleb tööstusala arendamise korral arvestada ettevõtete töötajate 

parkimisvajadustega ning näha ette vajaliku hulga parkimiskohtade rajamine, et vältida takistusi 

ettevõtete teenindusvedudele.   

3.9 Kergliiklusteedega seotud võrguline vajadus 

Kergliiklusteede rajamise üks eesmärk peab olema külasid, kante ja piirkondi nii keskustega kui 

omavahel ühendava kergliiklusteede võrgustiku teke, parandades seeläbi ka erinevate teenuste 

kättesaadavust.  

 

Kergliiklusteede planeerimisel ja projekteerimisel tuleb muu hulgas tähelepanu pöörata 

liiklusohutusele, teevalgustusele, parklatele, puhkekohtadele ja turvalisusele. Arvestada tuleb ka 

alljärgnevate põhimõtetega:  

- tee peab algama ja lõppema loogilises kohas, milleks on olemasolev tee, kool, kauplus, 

bussipeatus vms. Tee alguse, lõpu ja üleminekute lahendused peavad tagama ohutu 

ülemineku teistsuguse liikluskorraldusega teele; 

- kavandatav kergliiklustee peab olema katkematu ning võimalikult pikkadel lõikudel ühel 

pool maanteed või tänavat. Vältida põhjendamatuid ristumisi maanteega ja vajadusel 

kaaluda kergliiklustee mahutamiseks sõidutee ümberehitamist; 

- sildade ületamisel tuleb tagada katkematu ja ohutu liiklus, sildade rekonstrueerimisel 

tuleb arvestada vajaliku ruumiga jalgsi ja jalgrattaga liikujatele; 

- kitsastes oludes, kus ei ole võimalik kergliiklustee ja maantee vahele kavandada 

eraldusriba, tuleb liiklusohutuse tagamiseks leida muu leevendav meede, mis vähendab 

võimalikku mootorsõidukite liiklusest tulenevat ohtu; 
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- kergliiklustee ristumisel sõidutee ja raudteega tuleb tagada piisav nähtavus ja 

liiklusohutus. 

 

Järva vald on kergliiklusteid iga-aastaselt võimaluste piires arendanud. Hetkel on prioriteediks 

asulasiseste tänavate äärde kergliiklusteede  ehitus:  

- Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 [13] kohaselt rajatakse 2020. aastal Ahula –

Aravete kergliiklustee; 

- koostöös Maanteeametiga rajatakse 2020. aastal riigitee nr 15114 Koeru – Visusti 

kõrvale lõigus km 0-0,75 kergliiklustee (ehk Koerus Jaani tee äärde kuni Laululava 

teeni); 

- Kadastiku kergliiklustee ehitus Imaveres 2021. aastal; 

- Järva Vallavalitsuse ettepanek on paralleelselt koostöös Maanteeametiga teostatava 

riigitee nr 15156 Anna - Peetri - Huuksi liiklusohtliku koha likvideerimisega Peetri 

alevikus rajada ülekäigurada ühendav kergliiklustee lõik km 15,58-16,36. 

 

Kergliiklusteede laiemat võrgulist arendamist piirab hetkel Järva valla finantsvõimekus. Kas ja 

kui palju täiendavaid rahalisi vahendeid panustatakse kergliiklusteede rajamisse aastatel 2021-

2024, ei ole tänaseks veel teada. Tulevikuvaates täpsustatakse kergliiklusteede vajadust 

koostatava Järva valla üldplaneeringuga. 

 

Kergliiklusteede rajamisel tuleb arvestada ka edaspidiselt igakuiselt ja iga-aastaselt lisanduvate 

kulutustega teehooldeks. Järva Vallavalitsuse 2019. aasta praktika alusel on kergliiklusteede 

aastane hooldekulu (koos käibemaksuga) alates ca 300 eurot/km (Koeru piirkonnas, tehtuna 

vallavalitsuse ressurssidega) kuni ca 700 eurot/km (sisseostetud teenusena). 

3.10 Teede ja liikluse mõjud (elu)keskkonnale 

Teede rajamine ja olemasolu ning neil toimuv transport omab otsest mõju (elu)keskkonnale. 

Peamised otsesed mõjud on: 

- taimede, loomade ja lindude elupaikade hävinemine rajatud taristu tõttu; 

- taimede, loomade ja lindude elupaikade hävinemine taristu ehituseks vajalike 

ehitusmaterjalide tootmise asukohades (nt karjäärid); 

- taristust tulenevate tõkete tekkimine (teed, kraavid, piirded, tarad jms); 

- isendite hukkumine liikluses; 

- liiklusmüra; 

- tolm; 

- valgusreostus (sõidukite tuled, teevalgustus, reklaamid jm); 

- vibratsioon; 

- liiklusvahendite CO2 emissioon ning liiklusvahendite heitgaasidest, rehvidest jm-st 

tulenevate erinevate keemiliste ühendite (sh raskemetallid) ladestumine keskkonda; 

- teehoolduse käigus teele puistatava kloriidi sattumine keskkonda. 

 

Ka kohaliku omavalitsuse tasandil tuleb taristuga seotud planeerimistegevustes 

keskkonnaaspektidega arvestada. Nagu alapunktis 2.4 nimetatud, on keskkonnasäästlike 

lahenduste eelistamine toodud välja ka Järva valla 2018-2025 arengukavas [12]. Teede ja 

transpordi mõttes tähendab see keskkonnasäästlike transpordiliikide ja liikumisvõimaluste, 

näiteks ühistransport ja kergliiklusteed, arendamist.  

 

Kahjulike keskkonnamõjude vähendamise näidetena võib välja tuua tolmuvabade katete 

rajamise (vähendavad õhku paisatavat tolmu ja kruuskatete tolmutõrjel keskkonda paisatavate 

kloriidide hulka) ning mõistlike ja mitte ülepingutatud teede ja tänavate hooldusnõuete 

kehtestamist (minimeerimaks muu hulgas keskkonda paisatavate kloriidide ja CO2 hulka). 



 
 
 

 
      Järva valla teehoiukava 2020-2024                                                                            Estroad OÜ töö nr 1919-E   

   lk 28/83 

 

Eeltoodu kahe lihtsalt rakendatava näite toel võib lisada, et keskkonnaga arvestamine võib muu 

hulgas olla ka majanduslikult mõistlik (eelkõige vaadates pikemat perspektiivi kui 1 aasta). 

 

Eelduslikult suurendab keskkonnaaspektidega arvestamine ka inimeste elukvaliteeti. Tolmu- ja 

müravaba elukeskkond ning puhas õhk on inimeste jaoks ehk kõige vahetumalt tajutavad 

keskkonnatingimused.  

 

Tolmuvabade katete rajamist ja tolmutõrjet käsitletakse teehoiukavas laialdaselt. Müra osas on 

Järva Vallavalitsus 2019. aastal tellinud mürauuringu „Järva valla välisõhus leviva 

keskkonnamüra vähendamise tegevuskava“ [21].  

 

Uuringu kohaselt on Järva vallas liiklusmüra osas üldjuhul täidetud II kategooria piirväärtus. 

Samas ulatuvad Imavere piirkonnas osade Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maanteega 

piirnevatel kinnistutel paiknevate hooneteni kõrged müratasemed (kuni 74 dB), mis ületavad II 

ja III kategooria piirtaseme norme. Normtasemeid ületav müra nendel kinnistutel tuleneb 

riigimaanteel toimuvast liiklusest. 

 

Liiklusmüra uurimise osas oli uuringu teravik suunatud riigimaanteedele tulenevalt 

riigimaanteede suuremast liiklussagedusest. Sellele vaatamata tuleb ka kohalike teedega seotud 

valikute tegemisel mürafaktoriga arvestada, tagamaks võimalikult hea elukeskkond kohalikele 

elanikele. Arvestada tuleb kehtivate nõuetega, mille kohaselt on näiteks koolide ja lasteasutuste 

territooriumite osas kehtestatud üldisest rangemad müratasemete nõuded. Läbi tuleb mõelda 

kohalike teede liikluskorraldus, kuna liiklussageduse, eriti raskeveokite liiklussageduse, ja 

sõidukiiruse suurenemine toob kaasa mürataseme tõusu. Nagu eelnevaltki viidatud, siis 

ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamine parandab elukeskkonda, vähendades muu 

hulgas ka mürataset. 

 

Ehitusprojektide (lähteülesande) koostamisel tuleb arvestada võimalikke konkreetse objektiga 

seotud keskkonnaküsimusi. Järgides Maanteeameti viimaste aastate praktikat, ei saa ka kohalike 

teede arendamisel edaspidiselt välistada näiteks kahepaiksetele ja roomajatele mõeldud 

teeäärsete piirete ja teealuste läbipääsude rajamist. Täiendavate meetmete rakendamine on 

seotud täiendavate kulutustega, samas on keskkonnasõbralike lahenduste rajamiseks võimalus 

taotleda kaasrahastust erinevatest toetusmeetmetest.  

4. Teehoiu rahastamine 

Kohalike teede hoid on kohaliku omavalitsuse üksuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub 

otseselt kohaliku omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel. Kohalike teede 

hoidu rahastatakse omavalitsuse eelarvest ning riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud 

vahenditest. Täiendavad võimalused kohalike teede hoiu finantseerimiseks seisnevad peamiselt 

erinevate toetusmeetmete kasutamises ning omavalitsuse koostöös avaliku sektori ametite ja 

asutuste ning erasektoris tegutsevate ettevõtjatega. 

 

Järgnevalt on toodud teave riigieelarvest eraldatavate vahendite ja täiendavate ressursside 

kaasamise kohta kohalike teede hoiul. 

4.1 Riigieelarvest eraldatavad vahendid kohalike teede hoiuks 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.12.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku 

omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja 

kord“ [22] §-le 8 eraldab riik kohalikele omavalitsustele finantsvahendeid kohalike teede 

hoiuks. Seejuures jaotatakse kohalike teede hoiu toetus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 
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proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, korrutades seejuures tänavate 

pikkuse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist. 

 

Rahandusministeerium on 2020. aastaks kohalike teede hoiu toetamiseks ette näinud 29,3 

miljonit eurot [23]. Omavalitsusliitude koostöökogu on taotlenud 2008. aastal kohalike teede 

hoiuks riigieelarvest eraldatud 40,4 miljoni euro suuruse taseme taastamist ja selle edasist 

suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule. 

Seega riigipoolse toetuse suurenemine on ebaselge ja sellele loota pikas perspektiivis ei saa, sest 

isegi juhul kui toetuse suurus taastatakse, võib märkimisväärne osa täiendavatest vahenditest 

minna linnades tehtavate suuremahuliste ehituste katteks.  

 

Praeguseks teadaolev Vabariigi Valitsuse poolne rahastus aastal 2020 on Järva valla osas 

500 939 eurot. Nagu eelnevalt mainitud, pole järgnevate aastate toetuse osas 100-protsendilist 

kindlust ning seetõttu on Järva valla eelarvestrateegias järgnevate aastate riigipoolne teehoiu 

rahastamine esialgselt ette nähtud praeguse stsenaariumi järgi (ehk samuti iga-aastaselt summas 

500 939 eurot). 

4.2 Riigiteede üleandmine omavalitsustele 

Riik on alustanud protsessi, mille eesmärgiks on osa riigiteid (koos juurdekuuluvaga, sh sillad) 

omavalitsustele üle anda. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) koostöös 

Maanteeametiga (kaasatud olid ka Rahandusministeerium ja Eesti Linnade ja Valdade Liit) 

koostas 2018. aastal aruande „Riigi kõrvalmaanteede osaline üleandmine kohaliku omavalitsuse 

üksustele. Analüüs ja ettepanekud“ [24], mis kirjeldab üleandmise protsessi ja toob välja ka 

konkreetsed ettepaneku kohaselt üle antavad teed ja teelõigud.  

Üldistades võib öelda, et valdavalt on ettepanekus toodud asustusest kaugemale jäävad ning 

pigem kehvas (st investeeringuid nõudvas) seisukorras olevad teed ja teelõigud.  

 

Teedevõrgu olem ja suurus on teeomaniku jaoks seotud kulutustega (rahastamisega), seega tuleb 

omavalitsustel kaaluda teedevõrgu võimaliku muutusega kaasnevate täiendavate kohustuste ja 

võimaluste ehk kulude ja tulude muutust. Käesolevas alapunktis on välja toodud mõningad 

aspektid, mida tuleks teede ülevõtmise ettepanekute aktsepteerimisel või tagasilükkamisel 

arvestada. 

 

Kokku on üleantavaid teid MKM-i poolt koostatud aruande kohaselt ca 3300 km, sh Järva 

vallale üle antavad teed 111 km ulatuses. Seejuures on Järva vallale perspektiivselt üle 

antavate teede kogupikkus valdade-linnade lõikes üks suurimaid (Saaremaa ja Valga valla järel). 
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  Joonis 7. MKM-i ettepaneku kohaselt Järva vallale üle antavad maanteede nimekiri 

Ettepaneku kohaselt Järva vallale üle antavate teede nimekirjas on ka maanteed, mis 

teenindavad riikliku kultuuriväärtusega objekte ning suuri metsamassiive ja looduskaitselisi 

piirkondi (näiteks 15142 Järva-Madise – Simisalu teenindab A.H. Tammsaare muuseumit 

Vargamäel, 15199 Eero – Napu, 15115 Rõhu – Norra teenindavad metsamassiive ja 

looduskaitselisi piirkondi).  
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         Joonis 8. MKM-i ettepaneku kohaselt Järva vallale üle antavad maanteed (sinisega), sh 15199  

                         Eero – Napu ja 15142 Järva-Madise – Simisalu  

Samas kuuluvad juba täna Järva valla kohalike teede hulka maanteed, mis oma olemuselt 

peaksid olema riigiteed. Näidetena võib siin tuua kahte omavalitsust ühendavad ja suuri 

metsamassiive teenindavad teed: 2340008 Pällastvere tee, 5370015 Oisu – Pällastvere, 15167 

Koigi – Laimetsa – Käsukonna, 2340007 Laimetsa – Äiamaa tee.  Lisaks leidub Järva valla osas 

piirkondi, mida ümbritsevad riigi põhi- või tugimaanteed, kuid puuduvad riigimaanteede 

vahelised ühendusteed.  
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Joonis 9. Äiamaa ja Laimetsa külade vahel puudub riigitee (riigiteede T2 ja T26 vaheline ühendus) 

Riigile kuuluvate ühendusteede puudumisest tulenevalt on oluliselt suured piirkonnad teede osas 

riigi poolt teenindamata, samas on näiteks metsamassiividele vaja ligipääsu ka Riigimetsa 

Majandamise Keskusel (RMK) ja Päästeametil. Selliste vajalike ligipääsude tagamine ei saa olla 

vaid omavalitsuse ülesanne, aga vastavad aspektid on MKM-i ettepanekus kajastamata. 

 

Leidub piirkondi, kus peale MKM-i aruandes toodud ettepanekute võimalikku realiseerumist 

ligipääs ulatuslikele riigimetsaga kaetud aladele halveneks, kuna riigiteed suunduvad hetkel 

metsamassiividesse. Lisaks omavalitsusele tekkivatele täiendavatele kuludele võib teede 

üleminek omavalitsusele kaasa tuua erimeelsusi näiteks RMK-ga.  

 

Arvestada tuleb ka riiklikke looduskaitsealasid, näiteks Koerust kagusse jääv Endla 

looduskaitseala. Riiklikult tähtsate objektideni peaks olema võimalik jõuda mööda 

riigimaanteid. 

 

Omavalitsusele kuuluvate riigiteede funktsiooniga maanteede ja teelõikude osas tuleb tagada ka 

riigipoolne sihtfinantseerimine selliste teede teenindamiseks ja vajalikul tasemel 

väljaehitamiseks. 

 

Ettepanekud MKM-i poolt koostatud aruande „Riigi kõrvalmaanteede osaline üleandmine 

kohaliku omavalitsuse üksustele. Analüüs ja ettepanekud“ kohase riigimaanteede 

omavalitsustele üle andmise osas on järgmised: 

1. Mitte toetada MKM-i plaani riigimaanteid välja pakutud kujul ja põhimõtetel üle anda. 

2. Teha MKM-ile ettepanek töötada välja põhimõtted uutel alustel, arvestades seejuures 

teede kasutusotstarvet (näiteks RMK metsamassiivide teenindamine). 

3. Arvestada ka vajadusega muuta osad kohalikud teed riigiteedeks, tagamaks terviklik 

riigiteede võrk. 

4. Üldplaneeringus määratleda ära teedevõrgu funktsionaalsus, raskeveokite 

liikumismarsruudid ning teha ettepanekud koormuspiirangute rakendamiseks. Kogu 

teedevõrgu aastaringne kasutamine raskeveokite poolt ei ole kaasnevaid kulusid 

arvestades mõistlik. 

5. Arvestada ühistranspordi vajaduste ja marsruutidega. 
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6. Kaasata arutellu Maanteeamet, omavalitsused, RMK, Eesti Erametsaliit, bussiliinide 

teenindajad, karjääride omanikud jt. 

4.3 Koostöö Maanteeametiga  

Praktikast on võimalik leida erinevaid näiteid kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) ja 

Maanteeameti koostööst kohalike teede seisukorra parandamisel. Samas on need näited nii 

piirkonniti kui ka objektide põhiselt nii sisult kui vormilt mõnevõrra erinevad. 

 

Olukorra täpsustamiseks ja teehoiukavas erinevate koostöövõimaluste ette nägemiseks esitas 

teehoiukava koostaja Maanteeametile infopäringu [25], paludes vastuseid kohaliku omavalitsuse 

ja Maanteeameti koostööd puuduvatele küsimustele. Maanteeameti poolt esitas vastused taristu 

arendamise osakonna juhataja Andres Urm [26]. Järgnevalt on toodud esitatud küsimused ja 

saadud vastused (mõlemad kaldkirjas): 

1. Milliseid põhimõtteid rakendab Maanteeamet riigimaanteede äärde kergteede (jalgtee, jalg- 

ja jalgrattatee) rajamisel? Millisel juhul finantseerib kergtee rajamist Maanteeamet ning 

millisel juhul eeldab Maanteeamet kergtee finantseerimist kohaliku omavalitsuse poolt? 

 

Vastus: Maanteeamet lähtub riigiteede äärde jalgratta- ja jalgteede rajamisel majandus- ja 

taristuministri määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ p.7.4. toodust. Jalgratta- ja 

jalgteede kavandamise aluseks on eelkõige normide tabel 7.3, mis annab ette jalgratta- ja 

jalgteede rajamiseks jalakäijate ja jalgratturite liiklussageduse erinevate autoliikluse 

kiirustel erinevate tee klasside korral. Jalakäijate ja jalgratturite liikluse prognoosimisel 

lähtub Maanteeamet Inseneribüroo Stratum poolt 2013. aastal koostatud kergliiklusteede 

prognoosimise juhendist, mis on leitav Maanteeameti kodulehelt. Samuti rajab Maanteeamet 

liiklusohutuse parendamise vajadusest lähtuvalt kergliiklusteede ühendusi bussipeatustesse 

ning teeületuskohtade ühendusi olemasolevate kergliiklusteede või autoteede 

ristumiskohtadeni. 

Järgnevalt on toodud Maanteeameti poolt kinnitanud põhimõtted kergliiklusteede 

kaasrahastamise osas, käsitlevad Maanteeameti objektide koosseisus rajatavate 

kergliiklusteede kaasrahastamise võimalusi. 
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Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid” [27] lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ punkti 7.4.1. lõike 3 kohaselt tuleb sõltumata liiklusohutuse 

analüüsist eraldiasetsev jalgtee ehitada lähtudes tabelis 7.3 sätestatud autode, jalgrataste ja 

jalakäijate eeldatavast liiklussagedusest ning autoliikluse lubatud piirkiirusest. Lisaks peab 

kiirteele ja I klassi maanteele projekteerima jalgtee olenemata projektkiirusest ning 

projektkiirusel kuni 60 km/h võib jalgtee projekteerida sõidutee osana. 

 

„Maanteede projekteerimisnormide“ ja Maanteeameti vastuses toodud teise arendaja 

kaasrahastamise määrasid käsitleva tabeli kohaselt on Maanteeamet nõus riigimaanteede 

äärsete kergliiklusteede täielikku või osalist rahastamist kaaluma kui kergliiklejate 

ööpäevane liiklussagedus on vähemalt 50. 

 

Praktikas on viimasel kümnendil riigiteede äärsete kergliiklusteede ehituskuludest 

märkimisväärse osa katnud ka kohalikud omavalitsused, kasutades selleks omafinantseeringut 

või erinevate toetusmeetmete võimalusi. Kui Maanteeamet lähtub kergliiklusteede rajamise 

otsuse tegemisel autode ja kergliiklejate liiklussagedusest ja sõidukiirusest, siis kohaliku 

omavalitsuse jaoks on täiendavateks argumentideks muu hulgas ka teenuste kättesaadavus, 
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erinevate külade või kantide ühendamine tõmbekeskusega, inimsõbralik ja kaasaegne 

elukeskkond ja kergliiklustee kasutamisega seotud eripärad. Nimetatud eripäradeks võivad 

näiteks olla piirkondade ühendused koolide ja lasteaedadega ja sellest tulenev laste liikumine 

teel või tee kasutamine (tervise)spordiga seotud tegevusteks.   

 

Soovitus omavalitsusele on regulaarselt (1-2 korda aastas) kutsuda kokku arutelu 

Maanteeametiga, mille käigus muu hulgas vaadatakse läbi Maanteeameti poolt Järva vallas 

lähiaastatel kavandatavad ehitustööd ja projektlahendused. Seejärel on võimalik valla vajadusi 

ja planeeritud lahendusi täpsustada, samuti on võimalik sõlmida projektipõhised 

eelkokkulepped tööde (kaas)rahastamise osas. Seejuures peaks kohalik omavalitsus 

riigimaantee äärsete kergliiklusteede rajamise teemalisel suhtlusel rõhutama eelkõige 

liiklusohutusliku aspekti (kui Maanteeameti ühe peamise prioriteedi) olulisust ning tooma 

välja konkreetse teelõiguga seotud vastavad probleemid ja vajadused. 

 
Foto 5. Riigimaantee 17112 Piibe – Preedi – Koeru kõrval paiknev Koeru – Väinjärve kergliiklustee suubub  

             põhiteele, tekitades liiklusohtliku olukorra 

2. Vastavalt Liiklusseaduse §-s 11 võib riigiteede teehoiukava lisaks riigiteedele sisaldada ka 

kohalike teede liiklusohutust toetavaid tegevusi. 

Kas Maanteeamet on eelnimetatud toetavaid tegevusi kohalikel teedel viimastel aastatel 

rakendanud? Kui jah, siis millistel alustel on välja valitud toetatud objektid? Kui jah, siis 

kas võiksite 3-4 toetatud objekti nimetada? 

 

Vastus: Vabariigi Valitsuse 13.09.2018.a korraldusega nr 220 kinnitatud „Riigiteede 

teehoiukava aastateks 2018-2022“ peatükis 3 leheküljel 5 

(https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/riigiteede_teehoiukava_2018-

2022.docx) on öeldud järgmist: „Vastavalt liiklusseaduse §-s 11 võib teehoiukavaga 

kinnitatud riigiteede rekonstrueerimis- ja ehitusobjektide raames kavandada ka riigile 

mittekuuluva tee osalist ehitamist või rekonstrueerimist või liiklusohutuse tegevuste toetamist 

kui see on tingitud tee-ehituse ja korrashoiu tehnoloogiast või toimivast liikluskorraldusest. 

Teehoiukava alusel koostatavate ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide ning liiklusohtlike 

kohtade nimekirjas olevate objektide projektides seotakse vajadusel projekteeritav 

liikluskorralduse lahendus osaliselt teise teeomaniku maal paikneva teerajatisega ja sellised 

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/riigiteede_teehoiukava_2018-2022.docx
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/riigiteede_teehoiukava_2018-2022.docx
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tegevused rahastatakse riigi teehoiuvahenditest. Vajadus muu tee osaliseks ehitamiseks, 

tulenevalt ehitamise või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest 

avalikes huvides, selgub riigitee ehitusprojekti koostamise raames ning liiklusseaduse § 11 

lõike 6 kohaselt peab antud lahendus olema ette nähtud ka riigitee ehitusprojektis.“ 

 

Maanteeameti vastusest järeldub, et riigi teehoiuvahendeid kasutatakse kohalike teede 

seisukorra parandamiseks ainult riigitee ehitusprojektiga määratud ulatuses. Ehk analoogselt 

eelmise küsimuse ja vastusega on ka siin juba ehitusprojekti kavandamise faasis vajalik tekitada 

Maanteeameti ja kohaliku omavalitsuse vahel arutelu mõistlike lahendusteni jõudmiseks. 

 

3. Kas Maanteeametis on kehtestatud põhimõtted, asjaajamise kord vms, mis käsitleb riigiteede 

remondiobjektidel üle jäävate, kuid taaskasutusvõimalusega materjalide (näiteks muldkeha 

pinnased, eemaldatav katendikonstruktsioon, freespuru) üle andmist KOV-le, eesmärgiga 

parandada kohalike teede seisukorda? 

Kui vastavad põhimõtted või kord eksisteerib, kas võiksite vastavat sisu omava dokumendi 

edastada? Kui vastavaid põhimõtteid või korda ei eksisteeri, palun täpsustada, mille alusel 

on toimunud senine praktika remondiobjektidel üle jäävate materjalide üle andmisel KOV-

le.  

 

Vastus: Ehituse või remondi teostamisel objektilt saadav ehituseks sobiv materjal kasutatakse 

samal objektil. Ehituseks sobimatu pinnase utiliseerimise kohustus on töövõtjal. Freespuru 

kasutatakse olemasoleval objektil ja riigiteedele tolmuvabade katete ehitamiseks.  

 

Erinevalt Maanteeameti vastusest on praktikas olnud juhuseid, kus riigiteelt remondi käigus üle 

jäävaid materjale on kasutatud Maanteeameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse vaheliste 

kokkulepete alusel kohalike teede seisukorra parandamiseks. Eelkokkulepete korral on vastavad 

tegevused ilmselt võimalik ette näha juba ehitushanke läbi viimisel ja ehitustööde 

töövõtulepingus. Kokkulepete tegemise eelduseks on kohaliku omavalitsuse ja Maanteeameti 

vaheline aktiivne suhtlus ja koostöösoov.  

 

Eeltoodule lisaks toimub omavalitsuste ja Maanteeameti koostöö ka liiklusohtlike kohtade 

likvideerimisel. Järva Vallavalitsuse ja Maanteeameti koostöö ja ühise finantseeringuna 

lähiaastatel likvideeritavad liiklusohtlikud kohad on toodud peatükis 12. 

4.4 Koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega 

Teehoiukava koostaja täpsustas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 

metsaparandusosakonna juhataja Toomas Kivisto´ga kohalike omavalitsuste ja RMK vahelisi 

koostöövõimalusi teede (kaas)rahastamise osas. 

 

RMK huvid teede osas piirduvad valdavalt juurdepääsuga metsamassiividele (ja teatud osas ka 

matkaradadele) ning sellest tulenevalt on metsateedele kehtestatud seisundinõuded madalad või 

puuduvad need sootuks (näiteks ei teosta RMK metsateedel lumetõrjet). Samaaegselt on aga 

kohaliku omavalitsuse huviks ja ülesandeks tagada läbi- ja juurdepääsud eelkõige kohalikele 

elanikele ja ettevõtjatele. Eelnevast tulenevalt on RMK piirkondades, kus inimesed kasutavad 

metsateid läbi- või juurdepääsuna, sõlminud omavalitsustega lepinguid metsateede avalikuks 

kasutamiseks. RMK-l on olemas andmebaas avaliku kasutuse lepinguga teedest. Sõlmitud 

lepingute kohaselt on kohalikud omavalitsused võtnud enda kohustuseks tee seisundi tagamise. 

  

Lähtuvalt RMK peamisest huvist teede osas, on RMK omal kulul ehitanud välja ja remontinud 

kohalike teede lõike, mis on olulised väljapääsud metsamajandamisega seotud aladelt ja teedelt. 

Omavalitsustel on nimetatud juhtudel puudunud vajadus ja huvi (ja üldjuhul ka rahalised 
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vahendid) konkreetsete teede ja lõikude parandamiseks, kuna kohalikud elanikud metsamassiive 

teenindavaid teid igapäevaselt ei kasuta. RMK info kohaselt on ehitustööd toimunud RMK ja 

omavalitsuste vaheliste lihtkirjalike kokkulepete alusel, RMK-l konkreetne lepingu vorm 

puudub. 

 

Lisaks on RMK andnud omavalitsustele üle metsateid, mille kasutusotstarve on näiteks 

elamuarendusest (peamiselt Harju- ja Raplamaal), kaitsealade loomisest, metsavarude 

ammendumisest jms lähtuvalt muutunud. Teede kui riigivara üle andmine on toimunud 

Rahandusministeeriumi vahendusel. Samas ei ole RMK üle andnud (või on teede üle andmisel 

kehtestanud piiranguid) teid, mis on perspektiivselt olulised riigimetsa majandamisel. 

Samasugune protsess on toimunud ka vastupidisel suunal – omavalitsused on andnud RMK-le 

üle teid, mille osas omavalitsusel avalik huvi puudub ning mille osas on RMK-l 

metsamajandamisest lähtuvalt huvi olemas. 

 

Ka Järva valla teede osas on kohalikule omavalitsusele kuuluvaid teid, mis ei ole vajalikud läbi- 

või juurdepääsudena ning mida kasutatakse peamiselt metsamaterjali väljaveoks. Juhul, kui 

sellised teed teenindavad valdavalt riigile kuuluvaid metsamassiive, tuleks nende osas teha 

RMK-le ettepanek vastavate teede üle võtmiseks. 

 

Teede, kus metsatee lõigud vahelduvad kohaliku tee lõikudega või lähevadki üle kohalike 

elanike poolt kasutatavaks kohalikuks teeks, osas tuleks RMK-ga läbi rääkida mõlemapoolsed 

tee kasutamisega seotud kavatsused ja vajadused. Kui RMK soovib kohalike teede kaudu 

teostada metsamaterjali väljavedu, siis kindlasti on võimalik kokku leppida ka kohalike teede 

seisukorra parandamiseks vajalike investeeringute (kaas)rahastamises. 

4.5 Riigi poolt pakutavad toetused 

Kohalike teede seisukorra parandamiseks on võimalik kasutada ka erinevaid siseriiklikke ja 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest finantseeritavaid toetusi. Toetuste andmist 

korraldab Rahandusministeerium koos nii enda valitsemisalasse kuuluvate asutustega (nt 

Tehnilise Järelevalve Amet ja Riigi Tugiteenuste Keskus) kui ka teiste ministeeriumite 

haldusalasse kuuluvate asutustega (nt Keskkonnaministeeriumi haldusalas 

Keskkonnainvesteeringute Keskus). 

 

Siseriiklikest toetustest kohalike teede seisukorra parandamiseks oli viimati kasutusel 

kergliiklusteede toetusskeem, mille abi said omavalitsused kasutada uute kergliiklusteede 

rajamiseks. Oma- ja kaasfinantseeringu osakaal oli omavalitsuste jaoks 15-48 % projekti 

maksumusest. Käesolevaks hetkeks on programm suletud. 

 

Struktuuritoetuste käimasolev periood on kavandatud aastateks 2014-2020 ning sellest 

tulenevalt on taotlusvoorud juba sulgunud. Omavalitsused on kasutanud toetusmeetme 

võimalusi erinevate transpordiliikide ühendusvõimaluste parandamiseks (parklate rajamine ning 

bussi- ja rongipeatuste ühendamine), linnaväljakute ja kergliiklusteede rajamiseks ning ka 

ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu (juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid) 

kaasajastamiseks ja loomiseks olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde.  

 

Teedevõrgu investeeringute kavandamisel tuleb omavalitsustel maksimaalselt arvestada 

erinevate toetusmeetmete võimalustega. Lisaks toetusmeetmetega kursis olemisele eeldab 

toetuste taotlemine ja taotluste edukaks tunnistamine õigeaegset ja põhjalikku eeltööd projektide 

ette valmistamisel. 
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4.6 Koostöö arendajate ja ettevõtjatega 

Nii Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ [3], Järva vallaks ühinenud valdade ühinemisleping 

[11], Järva valla arengukava 2018-2025 [12] kui ka Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 [13] 

märgivad ettevõtluskeskkonna arendamise olulisust. See on arusaadav, sest ettevõtlus on 

piirkonna jaoks määrava tähtsusega, luues töökohti ja pakkudes sellega inimestele hõivet ja 

teenistust ning võimalust antud piirkonda elama jääda. 

 

Sõltuvalt ettevõtmise sisust ja suurusest, on osadel ettevõtetel kindlad vajadused ja nõudmised 

ettevõtet teenindava taristu osas. Nii näiteks eeldavad ehitusmaterjalide- ja puidutööstused 

üldjuhul korralikke ligipääsuteid, mis on piisava kandevõime ja gabariitidega, võimaldades 

raskeveokitel ohutult teedel liigelda.  

 

Ettevõtluseks vajalik taristu, milleks muu hulgas on tihtipeale kohalikud teed ja tänavad koos 

juurdekuuluvate kommunikatsioonidega, rajamine võib mõnel juhul osutuda omavalitsuse jaoks 

piiratud rahalisi vahendeid arvestades märkimisväärselt suureks kulutuseks. Juhul, kui vajalik 

investeering on suunatud monofunktsionaalselt vaid ettevõtte huvide (ja mitte laiema avaliku 

huvi) teenindamiseks, tuleb kaaluda ettevõtja(te)ga arutelu algatamist „kasutaja maksab“ 

teemal. 

 

Siiski peab omavalitsus igal konkreetsel juhul hindama konkreetse(te) taristu(te) (teed ja 

tänavad koos juurdekuuluvate kommunikatsioonidega) seisukorra parandamist vajava(te) 

ettevõtte (ettevõtete) finantsilist võimekust. Hinnates seda piisavaks, võib vähemalt alustada 

ettevõtja(te)ga läbirääkimisi kaasfinantseerimise teemal.   

 

Samuti peab omavalitsus planeerimis- ja arendamistegevuses arvestama nii tulevaste 

elamurajoonidega kui ka tootmisüksuste ja tööstusaladega kaasnevaid teehoiuga seotud vajadusi 

ja kulutusi. Siin on jällegi valikute tegemise koht – näiteks kui palju tulla arendajatele 

tingimuste seadmisel vastu. Kaalutlemisel tuleb lähtuda avalikust huvist – kui arendusega 

kaasneb üldine vallaelanike hea- ja rahulolu tõus (nt uute töökohtade tekkimise näol), tuleb 

võimaluste piires arendajale (ettevõtjale) vastu tulla. Kui tegemist on kitsa või puuduva avaliku 

huviga, tuleb seada tingimused, mis välistavad ka omavalitsuse rahaliste vahendite hilisema 

kulutamise (nt tehnovõrkude ehituseks, kruuskatte tolmuvabaks muutmiseks jne). 

5. Teede jooksev remont 

Jooksev remont on tee-elementide kulumise ja kahjustuste tagajärgede operatiivne 

kõrvaldamine, millega tagatakse olemasoleva tee kui terviku (sh katte) säilimine ning tee 

vastavus kehtestatud seisundinõuetele. 

Jooksva remondi hulka kuuluvad muuhulgas:  

- löökaukude parandamine ja katte pinnast kõrgemate ebatasasuste likvideerimine; 

- teekattes olevate pragude ja vuukide täitmine; 

- kuumade ilmade korral „higistavate” kohtade või teelõikude puistamine sõelmete, 

peenkillustiku või liivaga; 

- sillutisest lahti tulnud kivide tagasi paigaldamine või asendamine; 

- katkiste äärekivide asendamine või parandamine;   

- teepeenarde remont (aukude täitmine peenramaterjaliga); 

- kruusateede kulumiskihi lokaalne parandamine (lohud, läbilöögikohad); 

- muldkeha, nõlvade ja kraavide uhtumiste taastamine; 

- truubipäiste taastamine; 

- haljastuselementide taastamine; 
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- liikluskorraldusvahendite remont ja taastamine; 

- bussipaviljonide jm teeinventari remont ja taastamine. 

 

Jooksva remondi hulka ei kuulu teede hooldusega ning investeeringutega seotud tegevused (nt 

täiendava kulumiskihi pealevedu, korduspindamised, katete roobaste likvideerimine, nõutavate 

põikkallete ja tasasuse tagamine jms). 

 

Riik Maanteeameti näol on jooksva remondiga seotud kohustused andnud sõlmitud 

hooldelepingutega üle teehooldajatele. 

 

Järva valla suvihoolduslepingutes on jooksva remondi töödest kajastatud asfalt- ja mustkatete 

aukude lappimine ning pragude ja vuukide täitmine. Seejuures teevad töövõtjad töid tellijalt 

igakordselt saadavate remontimist vajavate teede ja tänavate nimekirja alusel. 

 

Ülejäänud jooksva remondi töid tellib Järva Vallavalitsus juhtumipõhiselt. Kohalikku tasandit 

arvestades võib sellist tegevust pidada mõistlikuks, kuna kohalike teede seisukorrast ning 

võimalikest jooksvatest remondivajadustest on kõige teadlikumad kohalikud teekasutajad, sh 

Järva valla töötajad. Seejuures on oluline, et seisundinõuete mittevastavuse, mis loob 

teekasutaja jaoks ohtliku olukorra, avastamise korral on teeomanikul võimekus kiiresti 

reageerida ja ohtlik koht nõuetele vastavalt liikluskorraldusvahenditega tähistada. 

6. Teede rekonstrueerimine 

Taristu planeerimisel ja investeeringute kavandamisel on oluline teada inimeste igapäevaseid 

liikumisvajadusi – ühelt poolt tuleb arvestada kodude ühendusi lasteaedade, koolide, 

töökohtade, ettevõtete (nt poed, apteegid jms) ja ametiasutustega ning teiselt poolt tuleb 

arvestada ka piirkonna ettevõtete ja asutuste/ametite (nt Päästeamet) logistikaga. Teeomaniku 

poolt tehtavad investeerimisotsused peavad olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud. 

 

Tee rekonstrueerimise ja uue tee ehitamise korral tuleb eelnevalt kaaluda järgmiseid asjaolusid:  

1. Üldjoontes rekonstrueerimised ja uue tee ehitused lahendatakse projektiga.  

2. Tehakse lõikudel, kus on vajalik saavutada suurem kandevõime või madalam müratase 

(koolide, lasteasutuste või elurajoonide läheduses), kus on vajalik teed laiendada või 

ehitada kõrvale kergliiklustee, tagada vete äravool äärekivi ja veeviimaritega. Samuti on 

vajalik rekonstrueerida juhul kui muud remondimeetodid ei taga soovitud tulemust ning 

on perspektiivselt ebaefektiivsed. 

3. Kui tegemist on olemasoleva teelõigu remontimisega, võib töid teostada ka 

teehoiutööde kirjelduse alusel.  

4. Mõned soovituslikud põhimõtted: 

a. Materjalide ja tööde nõuded on toodud ära määruses "Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded". 

b. Kui võimalik, tuleb kergliiklustee rajada põhiteest eemale. Kergliiklustee 

ehitamisel äärekiviga peab olema tagatud vee äravool, mis üldjuhul nõuab 

sademevee kanalisatsiooni rajamist. 

c. Määruse „Tee projekteerimise normid" [27] lisa „Maanteede 

projekteerimisnormid“ kohaselt projekteerida Järva valla kohalikud maanteed 

liiklussagedusega kuni 50 autot ööpäevas (füüsiline liiklussagedus, sõiduautole 

taandatuna samaväärselt kuni 100 autot ööpäevas) üldjuhul projektkiirusele 40 

km/h, mis rahuldab VI klassi maantee projekteerimise lähtetaset „hea“. Teed 

liiklussagedusega üle 50 auto ööpäevas (sõiduautole taandatuna üle 100 auto 

ööpäevas) projekteerida üldjuhul projektkiirusele 60 km/h, mis rahuldab V klassi 
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maantee projekteerimise lähtetaset „hea“ (ja vajaduse korral ka IV klassi maantee 

projekteerimise lähtetaset „rahuldav“). Projektkiiruse määramine on vajalik, kuna 

sellest hakkavad lähtuma kõik muud tee parameetrid (nähtavuskoridor, 

kohtamisnähtavus jne) ja sellest sõltub ka objektide maksumus.  

 
       Joonis 10. Maantee klassid ja projektkiirused (Maanteede projekteerimisnormid) 

d. Soovitatav on kasutada katte laiust mitte üle 6,5 m kattega teede ja 5 m 

kruusateede korral. Juhul kui olemasoleva teemaa laius seda ei võimalda, võib 

vastavalt projekteerimisnormidele kasutada ka väiksemat laiust (alates 3 m). 

Projekteerimisnormide kohaselt peab V klassi tee korral olema katte laius 

vähemalt 7 m, aga sellist laiust kasutada üksnes juhul kui on tegemist suurema 

liiklusega teega või näiteks kohas, kus on suur rasketranspordi või jalakäijate 

osakaal. Vastavalt projekteerimisnormidele võib VI klassi maantee projekteerida 

ka üherajalisena projektkiirusega 40 km/h. 

e. Asfaltbetooni pealmise kihi valikul lähtuda üldjuhul juhendi „Asfaldist 

katendikihtide ehitamise juhis“ [28] tabel 1 liiklussageduse 900≤ AKÖL 20 < 

1500 vahemiku nõuetest (k.a kergliiklusteed). Lubjakivikillustiku baasil (AKÖL 

20 < 900) toodetud asfaltsegude kasutamine pealmises kihis on lubatud lõikudel, 

kus kattele ei satu libedusetõrjel kasutatavaid kloriide. 

f. Minimaalselt saab ühekihilisena paigaldada 5 cm paksuse asfaltbetoonist kihi, 

kahekihilise katte korral võib kasutada ka 4 cm paksust pealmist kihti. 

g. Asfaltkatted ehitatakse üldjuhul killustikalustele. Aluskihi killustiku minimaalne 

soovituslik paksus on 20 cm, mahasõitudel ja kergliiklusteedel võib sõltuvalt 

aluspinnastest kaaluda ka 15 cm paksuse aluse rajamist. Lisaks võib kasutada 

katendi valimiseks Maanteeameti juhist "Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega 

teedele" [29]. 

h. Kui ehitatakse olemasolevale muldkehale, siis kaaluda, kas muldkeha on vajalik 

asendada või mitte. Hindamiseks tuleb vajadusel muldkehast võtta pinnaseproove 

ja/või mõõta FWD-seadmega olemasoleva muldkeha kandevõimet.  

i. Geotekstiilide ja -võrkude kasutamine peab olema projektis põhjendatud. 

j. Näha ette olemasoleva materjali maksimaalne ära kasutamine uute 

konstruktsioonide rajamisel. 
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7. Liikluskorraldus 

7.1 Liiklusmärgid ja viidad 

Järva valla teedel on amortiseerunud ja nõuetele mittevastavaid liiklusmärke, mis on vaja välja 

vahetada, lisaks on vajalik paigaldada uusi täiendavaid märke.  

 

Foto 6. Amortiseerunud liiklusmärk Taadikvere teel 

Märkide suurusgrupid ja mõõtmed on toodud standardis 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine“ [30].  

 

Alljärgnevalt on välja toodud, milliseid märkide suurusgruppe kasutada Järva valla teedel ja 

tänavatel. Rohelise kirjega on toodud aktsepteeritavad, punase kirjega mitteaktsepteeritavad 

märkide suurusgrupid. Märkide valiku väljatoomise mõte on kasutada otstarbekohaseid ja 

majanduslikult soodsamaid lahendusi. 

Grupp 
Suuruse 

kirjeldus 

Ümmarguse 

märgi suurus, mm 

Kasutuskoht 

väljaspool asulat 
Kasutuskoht asulas 

0 
väga 

väikesed 
400 

<=30 km/h, 

kergliiklusteed 

<=30 km/h, 

kergliiklusteed 

I väikesed 600 30-60 km/h 30-50 km/h 

II keskmised 700 >60 km/h 
Suurendatud kiirusega 

teed (>50 km/h) 

III suured 900 Ei kasutata Ei kasutata 

  Tabel 6. Märkide suurusgrupi valik        

Liikluse korraldamisel ning märkide ja viitade paigaldamisel tuleb arvestada järgnevate 

soovituste ja nõuetega: 
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1. Võimalusel valida võimalikult väike suurusgrupp, vastavalt liikluse iseloomule. 

Lisatahvlite ja muude märkide mõõdud valida vastavalt standardile EVS 613:2001.  

2. Üldjuhul kasutada I peegeldusklassiga kilet.  

3. Vastavalt standardile 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ [30] on II klassi 

kile kasutamine on kohustuslik sõidutee kohale pandavatel märkidel ja märkidel 111, 

112, 121-128, 131, 132, 137, 138, 171-176, 212, 543, 544. Lisaks on II klassi 

valgustpeegeldavat kilet soovitatav kasutada märkidel, mille märgatavus juhtide poolt on 

nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.  

4. Viitadel kasutada suurtähe kõrgust 125 mm. 

5. Märkide ja märgivundamentide paigaldamisel lähtuda Maanteeameti juhendist 

"Riigiteede liikluskorralduse juhis. Nõuded liikluse korraldamisele, 

liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele“ [31]. 

6. Teeomaniku kirjalikul kooskõlastusel on lubatud erandkorras muude liikluskorralduslike 

ja mittestandardikohaste märkide või reklaamide paigaldamine (näiteks standardis 

mittesisalduvad teeninduskohamärgid, ürituste reklaamid jm). Juhul kui vastav märk 

võib mõjutada liiklust, peab selle paigutus või valguspeegelduvus vastama vähemalt I 

klassi kile nõuetele.  

7. Märkide paigaldamiseks ja hooldamiseks on soovitatav sõlmida leping vastavat teenust 

osutava ettevõttega. Lepingus peavad kajastuma ka tingimused avariilise või 

toimepidavuse olukorra juhtumite puhuks, tagamaks vajalike liikluskorraldusvahendite 

olemasolu ja operatiivne esmane paigaldus.   

7.2 Markeerimine  

Markeerimiseks on Maanteeamet koostanud juhendi "Riigiteede teekattemärgistus. Riigiteede 

teekattemärgistuse valiku, paigaldamise, kontrollimise ja eemaldamise juhend" [32]. Selle 

juhendi järgi on soovitus markeerida katteid teedel, mille liiklussagedus on üle 500 auto 

ööpäevas. Liiklussageduse nõudest lähtuva markeerimisvajaduse täpsustamiseks tuleb 

eelduslikult suurema liiklussagedusega kohalikel teedel teostada liiklusloendus ning seejärel 

võtta vastu otsused markeerimistööde teostamise osas. Küll tuleb markeerimistöid teostada muu 

liikluskorralduse puhul, näiteks parkimiskohtade tähistamisel, tee üherajaliseks muutmisel jms 

juhtudel. 

7.3 Bussipeatuste rajamine 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse [33] § 6 lõikele 1 on omavalitsusüksuse 

ülesandeks korraldada valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate 

korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

 

Ühistranspordiseaduse [34] § 13 järgi korraldab omavalitsus ühistranspordi taristu objektide 

planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning rakendab meetmeid ühissõidukitele 

soodusliiklusolude loomiseks. See tähendab, et kohalikul omavalitsusel otsest kohustust 

ootepaviljone või -kodasid, ooteplatvorme, bussitaskuid vms rajada ei ole. Tagamaks reisijate 

rahulolu ning turvaline ja ohutu bussile minek ja bussilt maha tulek, peab kohalik omavalitsus 

teatud tingimused bussipeatustes siiski looma.  

 

Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid" [27] lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ kohaselt tuleb bussipeatuste asukohad kavandada lähtudes 

üldisest planeerimislahendusest, regulaarse bussiliikluse olemasolust ja nad peavad olema 

kooskõlas jalgteede ning ülekäigukohtadega.  

 

Bussipeatuse tüüp tuleb valida sõltuvalt maantee klassist.  
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  Joonis 11. Bussipeatuste tüübid (Maanteede projekteerimisnormid,) 

VI klassi teedel kasutatakse joonise 11 tabelis toodud peatuse tüüpe III ja IV. Arvestades, et 

eelduslikult liigitub enamik Järva valla kohalikest maanteedest V ja VI klassi maanteede alla, 

võib bussipeatused enamikel juhtudel kavandada kas osaliselt või täielikult sõiduradadele.  

Riigimaanteede äärde jäävate peatuste osas tuleb lähtuda Maanteeameti kehtestatud reeglitest.  

 

Ootekoja esiserva vähim kaugus platvormi sõiduteepoolsest servast peab olema vähemalt 3 m. 

Bussipeatusesse ooteplatvormi ja ootekoja paigaldamise otsustab tee omanik sõltuvalt 

mõjupiirkonnas elavate inimeste arvust ning peatuses peatuvate busside arvust.  

 

Bussipeatuste lahendustel ja rajamisel Järva valla kohalike teede ääres rakendatakse järgmisi 

põhimõtteid: 

1. Järgmistel juhtudel rajada IV tüüpi peatus, paigaldades bussipeatuse märgi väikese 

ristmiku või laienduse (vajadusel välja ehitatud) äärde: 

a. teedel liiklussagedusega alla 50 a/ööp; 

b. teedel piirkiirusega kuni 50 km/h;  

c. kuni 150 elanikuga asustusüksustes. 

2. Järgmistel juhtudel rajada III tüüpi peatus koos platvormi ja istepingiga: 

a. teedel liiklussagedusega 50 a/ööp või rohkem; 

b. teedel piirkiirusega üle 50 km/h;   

c. 150-200 elanikuga asustusüksustes; 

d. asulates. 

3. Järgmistel juhtudel rajada II tüüpi peatus koos platvormi ja paviljoniga: 

a. üle 200 elanikuga asustusüksustes; 

b. peatustes, kus on vähemalt 4 väljumist mõlemas suunas; 

c. liiklusohutusest tulenevalt piiratud nähtavusega kohtades (platvormi ja paviljoni 

vajadus määrata sel juhul lähtuvalt elanike ja väljumiste arvust). 

4. Varianti I ei kasutata. 
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8. Teede valgustus 

8.1 Tänane olukord 

Järva Vallavalitsuse andmetel oli november 2019 seisuga Järva vallas kokku 2163 

omavalitsusele kuuluvat valgustit. Valdavalt on tegemist naatriumlampidega valgustitega, LED-

valgusteid on kasutusel 384 tk. Valgusallikate võimsused jäävad vahemikku 30-250 W. 

Valgustite vanuse kohta täpne info puudub, eeldatavalt on valgustite keskmine vanus 10-12 

aastat.  

Valgusteid teenindab 87 elektrikilpi. Mastidena on kasutusel nii puit-, raudbetoon- kui ka 

metallmastid. Toitekaablitena on kasutusel rohkem õhuliine kui maakaablit.  

 

Amortiseerunud ja suure energiavajadusega valgustid vajaksid järk-järgulist väljavahetamist. 

Selleks tuleb omavalitsuse eelarves iga-aastaselt vastavad kulutused ette näha. Finantseerimisel 

saab kasutada ka erinevate toetusmeetmete abi. Näiteks on Keskkonnainvesteeringute Keskus 

aastatel 2017-2019 pakkunud võimalust taotleda toetust tänavavalgustuse taristu 

renoveerimiseks. Vastava meetme III taotlusvooru on taotluse esitanud ka Järva Vallavalitsus 

ning toetuse saamisest sõltub suurel määral ka lähiaastate tänavavalgustuse areng Järva vallas. 

 

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023  kohaselt on investeeringuteks 

tänavavalgustusse planeeritud rahalised vahendid aastate lõikes järgmiselt: 

- 2020 - 0  eurot; 

- 2021 - 130 000 eurot, sellest valla omavahendeid 32 750 eurot ja toetuse summa 97 250 

eurot; 

- 2022 - 1 425 000 eurot, sellest valla omavahendeid 299 000 eurot ja toetuse summa 

1 126 000 eurot; 

- 2023 - 1 037 000 eurot, sellest valla omavahendeid 218 000 eurot ja toetuse summa 819 000 

eurot. 

Hädavajalike jooksvate töödena on 2020. aastal kavandatud 7-8 valgusti ja masti paigaldamine. 

8.2 Tänavavalgustuse rajamine 

Teede ja tänavate seisukohast on tänavavalgustuse eesmärk suurendada nii sõidukijuhtide kui 

kergliiklejate jaoks liiklusohutust. Lisaks aitab tänavavalgustus suurendada turvalisust ja 

inimeste turvatunnet ning elavdada inimeste liikumist pimedal ajal. 

 

Teehoiukava seisukohast leiab käsitlemist valgustuse rajamine seotult teede ja tänavatega. 

 

Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ [27] lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ kohaselt tuleb valgustus muu hulgas ette näha ka:  

1. vajadusel ringristmikul;  

2. tähistatud ülekäigurajal;  

3. suure külastajate arvuga puhke- või teeninduskohas;  

4. muudel juhtudel kui see on vajalik tingimuste loomiseks ohutuks liikluseks.  

 

Kohalike teede valgustamisel tuleb esmalt tagada, et liiklusohutusest lähtuvalt on 

valgustatud ülekäigurajad ja ülekäigukohad ning et liiklusohutusest ja elukeskkonnast 

lähtuvalt on valgustatud tiheasustusalad ja intensiivsema kasutusega kergliiklusteed. 

Piiratud rahalise ressursi tingimustes ei ole laialdasem teede valgustamine põhjendatud. 

 

Tähistatud ülekäiguradasid Järva valla kohalikel teedel ei ole. Valla teedel on olemas 

ülekäigukohad, kus kergliikleja võib sõiduteed ületada sõiduteel liiklejale teed andes. Tegemist 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015014?leiaKehtiv
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on konfliktpunktiga, kus kergliikleja võib sõiduteel liikuva sõiduki juhi jaoks ootamatult 

sõiduteele ilmuda.  

 
Foto 7. Ülekäigukoht Maarjamõisa teel (1340213)  

Liiklusohutusest lähtuvalt on ülekäigukohad samuti mõistlik valgustada, võimaldades 

sõidukijuhtidel kergliiklejaid paremini ja varem märgata. Valgustus peab võimaldama 

kergliiklejat märgata mõlemal pool teed. 

 

Kuna teede ja tänavate, sh kergliiklusteede, valgustamisel tekib kohalikul omavalitsusel 

mitmeid kokkupuutepunkte riigiteedega, tuleb tegevuste kavandamisel arvestada ka vastavate 

nõuetega. Maanteeamet on riigimaanteede valgustamise kohta välja töötanud juhise 

„Riigimaanteede valgustamise juhis“ [35]. Juhise kohaselt kaalutakse riigiteede valgustamisel 

muu hulgas ka tasuvust – valgustuse rajamise ja ekspluatatsiooniga seotud kulutused võrrelduna 

pimedal ajal ära hoitud hukkunute ja vigastatutega lõppenud õnnetuste kuludega. Arvestusest on 

välja jäetud turvatunde ja avaliku valgustuse finantseerimisega seotud kulud, kuna vastavate 

kulude finantseerimine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. 

 

Valdavalt kuuluvad täna Järva valla territooriumil paiknevad suurema liiklussagedusega teed, sh 

ka tiheasustusalasid läbivad teed, Maanteeametile. „Riigimaanteede valgustamise juhise“ 

kohaselt on riigile kuuluva tee (nimetatuna tiheasustusalal tänavaks) valgustamine kohustuslik 

kui riigimaanteeks on tänav ja aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus (AKÖL) on >1000 auto 

ööpäevas või sellest väiksema liiklussagedusega teede puhul juhul kui riigimaanteega ristuvad 

tänavad on ööpäevaringselt valgustatud. Kui ristuvad tänavad on valgustamata, siis on 

Maanteeametil riigimaantee valgustamise osas kaalutlusõigus. 

Üldjuhul on Maanteeametile kuuluvate suurema liiklussagedusega teede ääres ka kergliiklejate 

hulk suurem ning seda eriti veel tiheasustusaladel ja nende alade lähipiirkonnas. Seetõttu võib 

kergliiklusteede olemasolu korral osutada mõistlikuks või vajalikuks riigimaanteede äärsete 

kergliiklusteede valgustamine.  

Jalg- ja jalgrattateede valgustamist on Maanteeametil juhise kohaselt õigus kaalutleda kui 

liiklussagedus jalg- ja jalgrattateel on >30 ühikut tunnis vähemalt 5 tunnil pimedal ajal. Kuna 

tegemist on Maanteeameti õigusega, mitte kohustusega, ei pruugi Maanteeamet kergliiklustee 



 
 
 

 
      Järva valla teehoiukava 2020-2024                                                                            Estroad OÜ töö nr 1919-E   

   lk 46/83 

 

valgustamist tagada. Sel juhul peab omavalitsus hindama, kas konkreetse kergliiklustee või selle 

lõigu valgustamine on vajalik ja põhjendatud. 

 

Kohalik omavalitsus ei saa vastavate otsuste tegemisel lähtuda analoogselt Maanteeametiga 

ainult arvutuslikust tasuvusest, arvestada tuleb ka kohalikke olusid ja elukeskkonda. Siiski tuleb 

otsuse tegemisel arvestada kergliiklustee kasutusintensiivsust pimedal ajal, lisaks saavad 

täiendavateks argumentideks olla liiklusohutus (riigitee äärse kergliiklustee puhul peaks selle 

argumendiga küll esmalt arvestama Maanteeamet) või konkreetse kergliiklustee või selle lõigu 

kasutamisega seotud eripärad. Nimetatud eripäradeks võivad näiteks olla piirkondade 

ühendused koolide ja lasteaedadega ja sellest tulenev laste liikumine teel või tee kasutamine 

(tervise)spordiga seotud tegevusteks.   

 

Kui leitakse, et kergliiklustee valgustamine kohaliku omavalitsuse poolt on põhjendatud ja 

vajalik, peab kohalike teede või riigimaanteede ääres paiknevate kergliiklusteede (vms 

objektide) valgustamisel arvestama järgnevate Maanteeameti nõuetega: 

- Riigimaantee kaitsevööndisse ei tohi Maanteeameti loata planeerida ühtegi 

valgustusrajatist, sh jalgteede, jalg- ja jalgrattateede, jalgrattateede, pargiradade, 

terviseradade, kergliiklusteede, parklate, puhkekohtade, teeninduskohtade vms 

valgustamiseks valgusteid.  

- Kõik välisvalgustused teekaitsevööndis, kui selleks on Maanteeameti kooskõlastus, tuleb 

kavandada valgustitega, millest valgusvoog ei ulatu riigimaantee sõidurajale. 

- Riigimaantee kaitsevööndisse ja riigimaantee sõidutee servast kuni 200 m kaugusel 

planeeritavate valgusrajatiste planeeringutes, sh hoonete maanteele nähtav välisvalgustus, ei 

tohi riigimaanteel liiklejale jätta eksitavat muljet nagu oleks valgustus riigimaantee 

valgustuse osa, sest riigimaanteel liikleja võib valida vale sõidutrajektoori. 

- Riigimaantee teemaast riigimaantee liiklusohutuseks mittevajalike kinnistuosade 

võõrandamisel (müümine, kinkimine) või rentimisel, sh omavalitsustele kergliiklusteede 

rajamiseks või muudel eesmärkidel, peab kaasnema notariaalselt tõestatud lepingu 

sõlmimine tingimusega, et nendele kinnistutele tohib valgustust rajada ainult 

Maanteeametiga kooskõlastatult. 

- Juhul kui kohalik omavalitsus või kolmas osapool soovib omal algatusel riigimaantee 

valgustuse väljaehitamist oluliselt kõrgematasemelisena kui see on juhisest tulenevalt 

vajalik, jäävad kõik täiendavad kulud, sh elutsükli kestel tekkivad, omavalitsuse või 

kolmanda osapoole finantseerida ning see kohustus tuleb fikseerida notariaalselt tõestatud 

võlaõigusliku lepinguga.  

- Omavalitsus või kolmas osapool võib riigimaantee valgustuse ehitamist finantseerida või 

Maanteeametiga kooskõlastatult riigimaantee valgustuse välja ehitada kui teevalgustust 

ehitatakse väljaspool riigimaantee maad ja osapool soovib riigimaantee valgustamist, mis ei 

ole juhisest tulenevalt nõutav. Sellega ei tohi kaasneda kohustust riigimaantee teistele 

lõikudele valgustuse rajamiseks. Valgustuse väljaehitamise kokkuleppimisel tuleb kokku 

leppida valgustuse omandiõiguse küsimus. 

- Valgustatud jalg- ja rattatee valgustus ei tohi eksitada, segada ega pimestada sõiduteel 

liiklejaid. 

- Kui riigimaantee osaks oleva jalg- ja rattatee kõrval asuval sõiduteel ei ole valgustust ja 

rajatav valgustus võib eksitada sõiduteel liiklejaid pidades jalg- ja rattateed pimedal ajal 

sõidutee osaks, siis sellise jalgtee valgustamine on keelatud.  

- Kui jalg- ja rattatee kõrval asuval sõiduteel ei ole valgustust, siis jalg- ja rattateele 

valgustuse rajamine võib oluliselt häirida sõiduteel liiklejaid ja seda üldjuhul ei tohi 

valgustada. Sellise jalg- ja jalgrattatee valgustuse tasuvuse kaalumisel tuleb arvestada 

eritüüpi valgustuse rajamise kuludega, mille valgus ei lange sõiduteele.  
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8.3 Valgustusklassi valik 

Valgustusklass valitakse uusehitiste korral projekteerimise faasis. Valgustusklassi valikul tuleb 

lähtuda Euroopa standardikomitee tehnilisest aruandest CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 

Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised [36].  

 

Tehniline aruanne annab juhised valgustusklasside määramiseks. Valgustusklassid jagunevad 

mootorsõidukite teede valgustusklassideks M1 kuni M6, konfliktpiirkondade 

valgustusklassideks C0 kuni C5 ning jalakäijate ja aeglaselt liikuvate sõidukite piirkondade 

valgustusklassideks P1 kuni P6. M valgustusklassid põhinevad teepinna heledusel (ühik cd/m2) 

ning C ja P valgustusklassid teepinna horisontaalsel valgustustihedusel (ühik lx).  

 

Eeldusel, et liiklusohutus ei halvene, võib elektrienergia kokkuhoiu pealt majandusliku säästu 

saavutamiseks kaaluda valgustite võimsuse vähendamist (dimmerdamist), valgustite osalist 

väljalülitamist, kahe- või mitmeastmeliste (nt Bi-Level) valgustite või liikumisanduriga 

valgustite kasutamist. Eelistatud on kaasaegsete ja intelligentsete lahenduste kasutamine, aga 

see eeldab ka kaasaegset valgustusvõrku. 

8.4 Üksikute valgustuspunktide rajamine 

Kohati võib osutuda vajalikuks rajada eraldiseisvaid ja üksikuid valgustuspunkte (näiteks 

bussipeatustes), kus puudub võimalus mõistlike rahaliste vahenditega tagada elektrivõrguga 

liitumist. Kui vajaminev võimsus ei ole suur, võib kaaluda päikeseenergial (või muul 

alternatiivsel kohalikul energiaallikal) toimiva valgustuse elektritoite kasutamist. Sel juhul tasub 

eelnevalt veenduda, et valgustuse elektritoide on ööpäevaringselt ja aastaringselt nõutava pinge 

ja muude nõutavate näitajatega garanteeritud ning rajatav lahendus on varga- ja vandaalikindel. 

Lisaks tuleb arvestada, et pakutavad päikeseenergiat tarbivad lahendused ei pruugi 

autonoomsetena olla täna veel 100 % töökindlad, seega ei saa selliseid lahendusi ette näha 

massiliseks kasutamiseks. 

8.5 Üldised soovitused tänavavalgustuse rajamiseks 

Tänavavalgustuse rajamiseks on üldjuhul vajalik projekti koostamine. Riigitee kaitsevööndisse 

jäävate valgustite puhul on vajalik projekt kooskõlastada muu hulgas ka Maanteeametiga. 

 

Uued projekteeritavad tänavavalgustusliinid tuleb üldjuhul ette näha LED-valgustite ja 

metallmastidega, toiteliinid tuleb lahendada maakaablina. Valgustid peavad olema kaasaegsete 

võimalustega - vajadusel dimmerdatavad, mitmeastmelised ja/või liikumisanduritega varustatud. 

Samuti peab valgustitel olema võimalus üleminekuks valgustite kaug- ja programmjuhtimisele. 

 

Kuna valgustusvõrgu renoveerimine on rahamahukas, tuleb proovida maksimaalselt ära 

kasutada erinevaid toetusmeetmeid.  

8.6 Tänavavalgustuse hooldamine 

Tänavavalgustuse hooldustööd on erialaseid teadmisi ja pädevust nõudev tegevusala. Seetõttu 

peab vastavate tööde teostaja omama majandustegevuse registris (MTR) majandustegevusteadet 

tegevusalal elektritööd (alaliikidega elektripaigaldise remontimine, hooldamine ja käitlemine, 

ehitamine, sh paigaldamine ning elektriseadme remontimine, ümberehitamine ja hooldamine). 

 

Tänavavalgustuse hoolduse käigus tuleb muu hulgas läbi viia järgmised tööd: 

- kontrollida ja revideerida valgustite tehnilist seisukorda; 

- hoida Järva valla välisvalgustuse punktid (sh valgustuskilbid, kaabelliinid, mastid, 

valgustid jm) töökorras ja kindlustada valgustuse põlemine tellija poolt määratud ajal;  
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- registreerida rikketeateid;  

- rikke ilmnemisel üle vaadata õhu- ja kaabelliinide olukord, kaablirikete korral otsida 

rikke asukoht ja pakkuda välja remondilahendused; 

- parandada tekkivad rikked: valgusallika rikke korral välisvalgustuse punkti töökorda 

seadmise aeg peale rikke kohta teate saamist on 3 ööpäeva ja valgusti rikke korral 7 

ööpäeva;  

- eluohtliku olukorra puhul (näiteks tänavavalgustusmast ohtlikult murdunud või 

avariiline, pinge all juhe (juhtmed) maha kukkunud ning sellest tingitud otsene oht 

inimestele või varale või (kodu)loomadele) tuleb rike lokaliseerida (otsese ohuolukorra 

likvideerimine) 4 tunni jooksul ja rike likvideerida ning olukord taastada 3 ööpäeva 

jooksul; 

- selgitada välja lampide läbipõlemise või katkimineku põhjused ning need likvideerida; 

- selgitada välja valgustuskilpide avarii põhjused ja vahetada välja kilpide üksikud 

kaitsmed/automaadid jm vajalikud tarvikud;  

- viia läbi juhtimiskilpide hooldus, remont, seadistamine ja kilpides oleva aparatuuri ja 

mõõteosade plommide säilivuse tagamine; 

- hooldada programmkellad ja hämaralülitid, vajadusel remontida ja seadistada, tagamaks 

valgustite õigeaegne põlemine ja elektrienergia kokkuhoidmine; 

- lõigata tänavavalgustusliinide ja valgustite ümbrusest puuoksad tagamaks valguse 

jõudmine maapinnani;   

- pingutada juhtmed ja õhukaablid ning reguleerida trossid.  

-  

Soovitus on tänavavalgustuse hooldustöödeks hankida vajalikke pädevusi omav lepingupartner, 

kes tagab valgustusvõrgu toimimise lepinguperioodi jooksul. Lepinguperioodi soovituslik 

minimaalne pikkus on vähemalt 3-4 aastat.  

9. Teede suvihooldus 

9.1  Teede suvise hoolduse korraldus Järva vallas 

Perioodi 2019-2022 suvihooldustöödeks korraldas Järva Vallavalitsus hanke, mille kohaselt oli 

vald jagatud neljaks osapiirkonnaks (Albu-Ambla, Imavere-Koigi, Järva-Jaani-Kareda ning 

Koeru). Osapiirkondade suvihooldustööde hankel osutusid edukateks pakkujateks Tariston AS 

ja AS Trev-2 Grupp, võites kumbki hanke kahes osapiirkonnas. 

 

Hooldustööde käigus tuleb ettevõtjatel greiderdada kruusateed, vedada juurde kruusateedele 

kattekihti, niita teemaa-alad, lappida auke ja teha kruusateede tolmutõrjet. Kruusateede 

põhjaliku hoolduse käigus tuleb hooldajatel eemaldada tee äärtest ka huumuskiht ja raiuda teega 

piirnev võsa. Konkreetsete lõikude ja teostatavate tööde nimekirjad edastab vallavalitsuse 

esindaja hooldepartnerile jooksvalt. 

 

Hooldajatega sõlmitud töövõtulepingute kohaselt peavad hooldajad tagama tee seisundinõuete 

vastavuse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ [37] ja 

lepingu lisaks olevale teehoiutööde tehnilisele kirjeldusele, kus on välja toodud hooldetöödeks 

vajalikud tegevused ja töömeetodid. Töövõtulepingud ei määratle teede nõutavaid 

seisunditasemeid või konkreetseid seisundinõudeid. 

9.2  Teede suvihoolduse õiguslikud alused 

Liiklusseaduse [18] § 2 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või 

maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, 

eraldus- ja haljasribad.  
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Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on 

tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu 

selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või 

killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline 

pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud. 

 

Vastavalt ehitusseadustiku [15] § 97 lõikele 1 tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised 

hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud on tingimused ohutuks liiklemiseks. 

Vastavad nõuded on kehtestatud määrusega „Tee seisundinõuded“ [37] (edaspidi TSN)  ning 

vastav määrus reguleerib avalikult kasutatavale teele kehtivaid nõudeid. 

 

TSN-s toodud seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse 

jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.  

 

TSN kohaselt peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele. Samas võib 

tee omanik liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist 

lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, määrusega kehtestatust kõrgemat 

seisunditaset või kõrgemaid seisundinõudeid. 

 

Järgnevalt käsitletakse suvihoolduse nõudeid, mis TSN kohaselt on eraldiseisvalt kehtestatud nii 

kattega tänavale, kattega teele, kruusateele kui ka kattega ja katteta kergliiklusteele. 

9.3  Kattega maantee seisunditase 

TSN lisa 1 kohaselt on maantee seisunditase määratud tee liigi ja liiklussagedusega.  

 
    Joonis 12. Kattega maantee seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 1) 

Järva valla kohalikel teedel ei ole liiklussageduse määramiseks loendusi tehtud. Samas võib 

eeldada, et suuremal osal Järva valla teedest jääb liiklussagedus alla 50 auto ööpäevas (v.a 

mõned tööstusteed ning tiheasustusaladel asuvad teed ja tänavad, sh koolide, lasteaedade, 

kaupluste jt avaliku kasutusega hoonete ümbruses) ning suurema liiklussagedusega kui 1000 

autot ööpäevas teid Järva vallale kuuluvate teede hulgas ei ole. Seega tuleb Järva valla teede 

osas lähtuda üldjuhul seisunditaseme 1 nõuetest.  

Erandiks võivad olla lõigud, kus tee omanik ise otsustab seisunditaset tõsta või nõudeid 

karmistada. Kõrgema seisunditasemega lõikude kehtestamisel tuleb arvestada, et tehtud valikud 
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peavad olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud. Seades ebamõistlikult kõrged 

nõuded tekib oht ebapiisava võimekuse (tehnilise ressursi) korral minna kehtestatud nõuetega 

vastuollu, samuti tingivad kõrged nõuded ka kõrged hoolduskulud, mis võivad osutuda tellija 

jaoks majanduslikult koormavaks.  

Käesoleva seisuga kõrgemate seisundinõuetega teid või lõike teada ja ette näha ei ole. 

 

Nõudeid on lubatud teeomanikul leebemaks muuta kruusateedel, aga sel juhul tuleb arvestada, 

et liiga madalate nõuete kehtestamisega võivad kaasneda liiklejate pahameel ja varakahjud 

sõidukitele ning halvemal juhul ka liiklusohu tekkimine. 

9.4  Kattega tänava seisunditase  

Tänavaks nimetatakse ehitusseadustiku [15] § 92 lõike 3 kohaselt linnas, alevis või alevikus 

paiknevat teed.  

 

TSN käsitleb tänavate seisunditasemeid teedest eraldiseisvalt ning kuna Järva vallas asub viis 

alevikku (Ambla, Aravete, Koeru, Käravete, Peetri) ja üks alev (Järva-Jaani), siis tuleb tänavate 

(suvise) seisunditaseme määramisel arvestada TSN-s toodud kattega tänavate seisunditaseme 

nõuetega. 

 

TSN määrab tänava suvised seisunditasemed lähtuvalt tänava liigist. 

 
     Joonis 13. Kattega tänava seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 2) 

Kasutades tänavate liigitamist lähtuvalt standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“ [19], on 

selge, et Järva vallale kuuluvate tänavate hulgas magistraale ei ole. Siiski, arvestades kohalikke 

mastaape, võiks teatud tingimustel kõne alla tulla jaotustänavate olemasolu. Kattega 

jaotustänavate nõutav seisunditase on 2. 
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EVS 843:2016 kohaselt on kõrvaltänav mittekeskne elamuala tänav (juurdepääs), mis võib olla 

ühenduses kohaliku jaotustänavaga. Tipptunnil peaks kõrvaltänaval mootorsõidukite 

liiklussagedus jääma alla 100 auto tunnis. Projekteerimise lähtetaseme „hea“ kohaselt peab 

kõrvaltänava projektkiirus olema 30 km/h, lähtetaseme „erandlik“ puhul on lubatud ka 

projektkiirus 50 km/h. 

Kattega kõrvaltänavate nõutav seisunditase on 2. 

 

EVS 843:2016 kohaselt on veotänav tootmis- ja laovaldusi magistraaliga ühendav tänav. Seal 

võivad esineda ühistranspordi liinid ja kergliiklus, kergliiklus peab toimuma autoliiklusest 

eraldatud kergliiklusteel. Projekteerimise lähtetaseme „hea“ kohaselt peab veotänava 

projektkiirus olema 50 km/h. 

Kattega veotänavate nõutav seisunditase on 1. 

 

EVS 843:2016 kohaselt on kvartalisisene tänav kõrvaline ja magistraalidest eemale jääv 

elamuala sisene tänav (juurdepääs). Kvartalisisese tänava projektkiirus lähtetaseme „hea“ juures 

on 20 km/h ning lähtetaseme „rahuldav“ juures 30 km/h (lähtetase „erandlik“ ei ole lubatud). 

Kvartalisiseste tänavate nõutav seisunditase on 1. 

 

Järva-Jaani alevis ning Ambla, Aravete, Koeru, Käravete ja Peetri alevikes võib mõningaid 

kõrvaltänava iseloomuga tänavaid leida, kuid teehoiukava arutelu käigus otsustati 

kõrvaltänavaid mitte määratleda ning lugeda kõik Järva vallale kuuluvad tänavad 

kvartalisiseseks tänavaks, veotänavaks, parkimisplatsiks või väljakuks. 

 

Kõrvaltänavate loetelu saab välja tuua koostatavas Järva valla üldplaneeringus. Vajadusel võib 

kõrvaltänavate loetelu kinnitada ka vallavalitsuse korraldusega, ühtlasi oleks see nimekiri siis ka 

aluseks tänavate seisunditasemete määramisel. 

 

TSN kohasest tänavate jaotisest ja eeltoodud tänavate liigilise jaotuse valikust lähtuvalt 

kehtivad Järva valla tänavatele seisunditase 1 nõuded. 

9.5  Kattega tee seisundinõuded 

TSN-ga on kehtestatud järgmised seisunditasemete nõuded:  

Näitajad 
Seisunditaseme nõuded  

1 2 3 4  

SÕIDUTEE KATE  

Nõutav keskmine IRI1  arv 

maanteedel, mm/m 
10 8 5 3  

Praod laiusega kuni 2,0 cm 

ja teekatte murenemine 

sügavusega kuni 2,5 cm 

(maanteed) 

Võib esineda 15. 

novembrist 15. 

juunini 

Võib esineda 15. 

novembrist 1. 

juunini 

Võib esineda 15. 

novembrist 

15. maini 

Võib esineda 

15. novembrist 

15. maini 

 

Praod laiusega kuni 2,0 cm 

ja teekatte murenemine 

sügavusega kuni 2,5 cm 

(tänavad) 

Võib esineda 15. 

novembrist 1. 

juulini 

Võib esineda 15. 

novembrist 15. 

juunini 

Võib esineda 15. 

novembrist 

1. juunini 

Võib esineda 

15. novembrist 

1. juunini 

 

Augud läbimõõduga alla 

20,0 cm ja sügavusega 2,5 

kuni 5,0 cm (maanteed) 

Võib esineda 15. 

novembrist 15. 

juunini 

Võib esineda 15. 

novembrist 1. 

juunini 

Ei või esineda Ei või esineda  
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Augud läbimõõduga alla 

20,0 cm ja sügavusega 2,5 

kuni 5,0 cm (tänavad) 

Võib esineda 15. 

novembrist 1. 

juulini 

Võib esineda 15. 

novembrist 15. 

juunini 

Ei või esineda Ei või esineda  

Augud läbimõõduga üle 

20,0 cm ja sügavusega üle 

5,0 cm (maanteed ja 

tänavad) 

Võib esineda 15. 

novembrist 1. 

juunini 

Võib esineda 15. 

novembrist 15. 

maini 

Ei või esineda Ei või esineda  

Roopa lubatud suurim 

sügavus, mm 
40 30 20 20  

SÕIDUTEE PEENAR2  

Tugipeenra kõrgus ei või 

erineda katte servast rohkem 

kui, cm 

5 5 5 3  

SÕIDUTEE TÄHISTUS3  

Maantee telgjoon teekatte 

laiusel ≥ 7,0 m 
Ei ole nõutav Nõutav Nõutav Nõutav  

Maantee äärejooned Ei ole nõutav Nõutav Nõutav Nõutav  

Maantee ristmike märgistus Ei ole nõutav Ei ole nõutav Nõutav Nõutav  

Tänava telgjoon teekatte 

laiusel 

≥ 6,0 m 

Ei ole nõutav Nõutav Nõutav Nõutav  

Tänava sõiduradade ja 

ristmike märgistus teekatte 

laiusel üle 6,0 m 

Ei ole nõutav Nõutav Nõutav Nõutav  

Ülekäiguraja märgistus Nõutav Nõutav Nõutav Nõutav  

Tähispostid maanteel ja 

tänaval, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja 

puudub valgustus 

Ei ole nõutavad Ei ole nõutavad Nõutavad Nõutavad  

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS4  

Maanteel, m 2 4 6 11  

Tänaval, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja 

puudub valgustus, m 

2 4 10 10  

Külgnähtavus 

maanteeristmikel ja 

tänavaristmikel, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja 

puudub valgustus 

Lisanõudeid ei 

ole 

Ristmikule 

lähemal kui 20 m 

on nõutav 5 m 

võrra laiem 

külgnähtavus 

Ristmikule 

lähemal kui 40 m 

on nõutav 5 m 

võrra laiem 

külgnähtavus 

Ristmikule 

lähemal kui 

60 m on nõutav 

5 m võrra laiem 

külgnähtavus 

 

HEAKORRATÖÖD  

Rohu lubatud suurim kõrgus 

maantee eraldusribal, 

teepeenral ja haljasribal, cm 

40 30 20 10  

Rohu lubatud suurim kõrgus 

tänava eraldusribal ja 

teemaal tänavaäärsel 

haljasalal, cm 

20 20 20 10  

Tänava teemaa 

puhastustööde perioodilisus 

Vastavalt 

vajadusele 
Kaks korda kuus Üks kord nädalas 

Kolm korda 

nädalas 
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TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED5  

Kaas ei või olla madalam 

teekatte pinnast kui, cm 
2 2 2 1  

Märkused: 
1  IRI (International Roughness Index) iseloomustab üksikute 100 m pikkuste kattelõikude tasasust mm/m,  

mis on määratletud kiirusel 80 km/h. 
2  Kindlustatud teepeenra seisund peab vastama sõidutee katte seisundile ning tugipeenar ei tohi takistada  

vee äravoolu. 
3  Põhjendatud juhul võib teeomanik tähistamise nõuetest kõrvale kalduda, kui see on vajalik kergliikluse 

või parkimise korraldamiseks, liikluse rahustamise meetmete rakendamiseks või muul sarnasel eesmärgil  

ning luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks. 
4  Külgnähtavus  tagatakse, kui  seda  võimaldab  hoonestus, sealhulgas  hooned, aed ja  muud  sarnased,  

ja maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt  

alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast. 
5  Kaas ei või olla teekatte pinnast kõrgemal. 

Tabel 7. Kattega tee seisunditaseme nõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 3) 

9.6  Kruusatee seisunditase 

Kruusateede osas kehtestab TSN eraldiseisvalt seisunditasemed maanteedele sõltuvalt 

liiklussagedusest ning tänavatele sõltumata liiklussagedusest: 

 
    Joonis 14. Kruusatee seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 4) 

Arvestades liiklussagedust kuni 200 autot ööpäevas, on (enamiku) Järva valla 

kruuskattega maanteede osas nõutud seisunditase 1. Teedel ja lõikudel, mille eeldatav 

liiklussagedus on suurem, tuleb korraldada liiklusloendus, saamaks täpsemaid andmeid 

liiklussageduste kohta.  

 

Ambla, Aravete, Koeru, Käravete ja Peetri alevike ning Järva-Jaani alevi kruusateede 

nõutav seisunditase on 2. Vastavalt Järva valla spetsialistide ettepanekutele tuleks seisunditase 

2 kehtestada ka kõrvaltänava iseloomuga kruuskattega külateedele Imavere, Koigi ja Päinurme 

tiheasutusaladel. 
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Nii maanteede kui tänavate puhul on erandiks väikese liiklussagedusega teed ja tänavad. 

Liiklussageduse <50 autot ööpäevas juures on seadusandja jätnud teede omanikele teatud 

paindlikkuse kruusateede nõutava seisundi määramisel ja seda nii nõuete karmistamise kui 

leevendamise suunas. Selliselt kehtestatud paindlikkuse eesmärk on tagada vajalikud, 

mõistlikud ja ideaalis optimaalsed tingimused nii teekasutajatele kui ka vastavad vajalikud, 

mõistlikud ja ideaalis optimaalsed kulutused teeomanikele. 

 

TSN lisa 5 määrab kruusateede seisundinõuded järgnevalt: 

Näitajad 
Seisunditaseme nõuded 

1 2 3 4 

SÕIDUTEE PEALISPIND 

Põikprofiili kalle, % üle 1,0 üle 2,0 üle 2,5 üle 2,5 

Kruusa või pinnase valli 

maksimaalne kõrgus tee servas, mis 

ei takista vee äravoolu, cm 

Lisanõudeid ei 

ole 
10 5 

Valli ei või 

esineda 

Roobaste ja ebatasasuste 

maksimaalne lubatud sügavus, cm 
10 8 5 

Roopaid ja 

ebatasasusi ei 

või esineda 

SÕIDUTEE TÄHISTUS 

Tähispostid tänaval, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub 

valgustus 

Ei ole nõutavad 
Ei ole 

nõutavad 
Nõutavad Nõutavad 

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS 1 

Minimaalne külgnähtavus maanteel 

ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on 

üle 50 km/h ja 

puudub valgustus, m 

1 2 4 6 

Külgnähtavus maanteeristmikel ja 

tänavaristmikel, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub 

valgustus 

Ristmikule lähemal kui 10 m on nõutav 5 m võrra laiem 

külgnähtavus 

HEAKORRATÖÖD 

Maanteel rohu niitmise sagedus 

teepeenralt hooaja jooksul 
1 kord 2 korda 2 korda 2 korda 

Rohu lubatud maksimaalne kõrgus 

tänava eraldusribal ja teemaal 

tänavaäärsel haljasalal, cm 

20 20 20 10 

1 Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased ja  

maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt  

alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.  

Tabel 8. Kruusatee seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 5) 

TSN nõuetest, tegelikust teede kasutusest ja vajadusest ning mõistlikest kulutustest lähtuvalt on 

liiklussagedusega <50 autot ööpäevas kruusateede osas otstarbekas kehtestada leebemad nõuded 

kui TSN kohane seisunditase 1 ette näeb.  
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Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) 

kruusateedele järgmised seisunditaseme nõuded: 

 

 

 

Näitajad 

Seisunditaseme nõuded 

Teed liiklussagedusega  

<50 auto ööpäevas 
1 2 (tänavad) 

SÕIDUTEE PEALISPIND 

Põikprofiili kalle, % üle 1,0 üle 1,0 üle 2,0 

Kruusa või pinnase valli 

maksimaalne kõrgus tee servas, mis 

ei takista vee äravoolu, cm 

Lisanõudeid ei ole 
Lisanõudeid ei 

ole 
10 

Roobaste ja ebatasasuste 

maksimaalne lubatud sügavus, cm 
10 10 8 

Nõutav keskmine IRI  arv, mm/m 7 - - 

SÕIDUTEE TÄHISTUS 

Tähispostid tänaval, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub 

valgustus 

Ei ole nõutavad Ei ole nõutavad Ei ole nõutavad 

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS 1 

Minimaalne külgnähtavus maanteel 

ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on 

üle 50 km/h ja puudub valgustus, m 

Nõuded puuduvad 1 2 

Külgnähtavus maanteeristmikel ja 

tänavaristmikel, kus lubatud 

piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub 

valgustus 

Ristmikule lähemal kui 10 m on nõutav 5 m võrra laiem 

külgnähtavus 

HEAKORRATÖÖD 

Maanteel rohu niitmise sagedus 

teepeenralt hooaja jooksul 
1 kord 1 kord 2 korda 

Rohu lubatud maksimaalne kõrgus 

tänava eraldusribal ja teemaal 

tänavaäärsel haljasalal, cm 

20 20 20 

1 Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased ja  

maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt  

alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.  

Tabel 9. Kruusateede seisundinõuded liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel 

9.7  Kergliiklustee seisundinõuded 

TSN kehtestab kergliiklusteede seisunditaseme nõuded eraldiseisvalt kattega ja katteta 

kergliiklusteedele. 
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Joonis 15. Kergliiklustee seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 10) 

Kergliiklusteede suvihooldusel tuleb lähtuda TSN-s toodud nõuetest. 

9.8  Seisundinõuete kontrollimine ja fikseerimine  

Pragude, aukude ja roobaste mõõtmete ning tugipeenra kõrguse mõõtmete fikseerimiseks saab 

kasutada mõõdulinti ja vajadusel lisaks ka rõhtlatti tasapinna fikseerimiseks. 

 

Kruuskattega teede tasasuse nõuete kiireks ja operatiivseks kontrollimiseks on soovitatav ühele-

kahele Järva Vallavalitsuse sõidukile paigaldada teekatte tasasuse mõõtmise seade (nt Englo OÜ 

poolt pakutavad tooted Irimeter-1 ja Irimeter-2, https://et.englo.eu/category-

estonian/Profilometers), mis ühtlasi ka salvestab kogu mõõteinfo ning võimaldab seda hiljem 

kuvada tabelite, graafikute ja kaardimaterjalina.   

 

Sõidutee tähistust tuleb kontrollida visuaalselt. Külgnähtavust, heakorratööde kvaliteeti ning 

kaevude ja kapede kõrgusi saab kontrollida samuti visuaalselt, vajadusel või kahtluse tekkimise 

korral saab mõõta kaugusi ja kõrgusi mõõdulindiga ning ebatasasusi lati ja kiiluga (või 

mõõdulindiga).  

 

https://et.englo.eu/category-estonian/Profilometers
https://et.englo.eu/category-estonian/Profilometers
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Tee seisundi hindamiseks võib kasutada ka Maanteeameti poolt koostatud juhendmaterjalis 

„Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta“ [38] toodud meetodeid ja 

mõõtevahendeid. 

9.9  Kruusateede tolmutõrje 

Liikluse mõjul lendub kruusateedelt peenmaterjali, mis sademetevaesel perioodil tõuseb 

tolmuna õhku. Tolm kahjustab ümbritsevat loodus- ja elukeskkonda, saastades loodust, tolmu 

piirkonda jäävad elamuid ja ka sõidukeid. Lisaks vähendab tolm nähtavust teel, vähendades 

seega ka liiklusturvalisust. 

 

Eelkõige elukeskkonna parandamise eesmärgil teostavad teeomanikud kruusateedel tolmutõrjet, 

kasutades selleks üldjuhul soola (kaltsiumkloriidi) segamist kruusateede kattematerjali hulka. 

Sool doseeritakse kas tahkena (kristallilisena) või soolalahusena. Soola niiskust siduva omaduse 

tõttu püsib kruuskate ilmastikust sõltuvalt teatud aja niiske ning tolmuvaba. 

 

Kloriidil põhineva tolmutõrje tegemisega saavutatav efekt sõltub paljuski tööde teostamise 

kvaliteedist (ja tööde teostajast). Põhilised vead, mille vastu (kas teadmatusest või halvemal 

juhul ka teadlikult) eksitakse, on liiga väikese soola kulunormi kasutamine ning soola ebapiisav 

segamine teekattematerjaliga. Teisel juhul irdub sool teelt sademete ja tolmuga ning soola 

kontsentratsioon kattematerjalis jääb madalaks, mistõttu ei seo kattematerjal enam piisavalt 

niiskust ning tolmutõrje efekt jääb lühiajaliseks ja madalaks.   

 

Kruusateede tolmutõrje tegemise kohta on Maanteeamet koostanud juhendmaterjali 

„Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“ [39].  

 

Kloriidide sisaldus ja sellest tulenevalt suurem niiskusesisaldus kattematerjalis aitab paremini 

siduda materjalis sisalduvat peenosist, mille tulemusena väheneb mõningal määral ka katte 

hooldusvajadus. Teekatet, millesse on viidud kloriid, tuleb hooldada minimaalselt vajalikus 

mahus, kuna greiderdamise ja teekattematerjali ümber paigutamisega väheneb kuival perioodil 

katte niiskusesisaldus, samuti irduvad liikluse ja sademete toimel greiderdatud katte pinnalt 

kloriidiosakesed. Samas tuleb siiski tagada tee vastavus kehtestatud seisundinõuetele. 

 

Soovitus on tolmutõrjet tellida hooaja (nt 01. maist 30. oktoobrini) põhiselt, andes ette 

tingimuse, et teelõik ei tohi tolmata. Ehk sel juhul valib tööde teostaja ise parima tehnoloogia, et 

saavutada maksimaalne efekt minimaalsete kulutustega. Tellijapoolne kontroll piirdub tee 

seisundi kontrollimisega. Arvestades ka kruusateede jooksva hoolduse vajadust ning 

eelnimetatud tolmutõrje efekti vähenemist igakordse greiderdamise järel, tasuks kaaluda 

greiderdamistööde ja tolmutõrjetööde hankimist ühe hooldepaketina. 

 

Lähtuvalt Eestis kasutatavast praktikast ning kogemustest, tuleb tolmutõrjet teha lõikudel, kus 

elamu või suvilana kasutusel olevate hoonete õuealad jäävad tolmavast teest kuni 50 m 

kaugusele (mõõdetuna teekatte servast). Piki teed mõõdetuna tuleb tolmutõrjega alustada 50 m 

enne teega külgneval alal paikneva hoone õueala ning lõpetada tuleb tolmutõrje 50 m peale 

teega külgneval alal paikneva hoone õueala. 
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Joonis 16. Tolmutõrje tegemise skeem 

Konkreetsel juhul võib teeomanik tolmutõrje lõigu pikkuste määramisel arvestada ka konkreetse 

lõigu eripärasid (nt tuultele avatud aladel valdavat tuulte suunda) ning vastavalt tegelikule 

vajadusele suurendada tolmutõrjega lõikude pikkusi. 

 

Teineteisele lähemal kui 200 m paiknevad tolmutõrje lõigud tuleb ühendada üheks pidevaks 

lõiguks – see tagab teelõigul samasugused tingimused nii liikluseks kui ka teehoolde 

teostamiseks, suurendades seeläbi liiklusohutust ja vähendades hooldeks tehtavaid kulutusi 1 m2 

kohta.  

 

Tänaseni on Järva Vallavalitsus tellinud tolmutõrjet vaid kaltsiumkloriidi lahuse baasil. Samas 

võib tolmutõrjet teha ka muude meetoditega. Näiteks on tee veega kastmisest efektiivsem 

kastmine Dustex´i lahusega [40]. Dustex on kruusateedel kasutatav tolmutõrjeaine, mis on 

valmistatud looduslikust ligniinist ja on 100% bioloogiliselt lagunev. Sellest tulenevalt väheneb 

tolmutõrje teostamisel keskkonnale tekitatav kahju. Dustexi kasutamine on põhjendatud 

lõikudel, kus kloriidide kasutamine võib kaasa tuua keskkonnaprobleeme (nt veekogude 

ümbruses), samuti võib kaaluda Dustex´i lahusega kastmist lasteaedade, koolide, kortermajade 

jms ümbruses.   

 

Tolmutõrje kavandamisel tasub arvestada, et suure kasutusintensiivsusega lõikudel on 

otstarbekas ette näha tolmutõrjega lõikude muutmist tolmuvaba kattega teelõikudeks – 

see tagab tolmuga seotud probleemi likvideerimise ja iga-aastaste tolmutõrjeks tehtavate 

kulutuste vähenemise. Katte ehituse otsuse tegemiseks on vaja teostada siiski eelnev 

liiklusloendus ja hinnata igat teelõiku eraldi. Arvestades tolmutõrjeks tehtavaid kulutusi, tasub 

investeering tolmuvaba katte ehitamiseks sõltuvalt konkreetse teelõigu kasutusintensiivsusest ja 

valitud tehnoloogiatest ennast majanduslikult ära üldjuhul 3-5 aasta jooksul. 

9.10  Albu kivisilla hooldus 

Albu kivisilla hooldusel tuleb pöörata tähelepanu järgnevale: 

1. Piirdemüüritised tuleb hoida puhtad sammaldumisest ja lahtisest materjalist. Kasutada 

mehhaanilisel teel puhastamist või vajadusel survepesu. 

2. Piirdemüüritise äärde kogunev lahtine mineraalmaterjal (liiva, tolmu jms jäägid) tuleb sealt 

eemaldada regulaarselt (kevadel ja sügisel). Sillalt eemaldada ka sinna tekkinud huumus ja 

orgaanika, tagades põik- ja pikikalletega sadevete äravoolu sillalt. 

3. Tagada aukudeta ja sile ning vajaliku põik- ja pikiprofiiliga kate sillal. 

4. Kontrollida, et on tagatud vee ärajuhtimine silla kattelt maapinnani. Nõlvadelt uhtumiste 

ilmnemise korral tuleb vee vooluteed kindlustada (nt kivikindlustusega). 
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5. Sambad ja võlvid tuleb hoida puhtad tolmust ja lahtisest materjalist neid vajadusel harjaga 

puhastades või pestes.  

6. Tühjad vuugid tuleb täita selleks sobiva parandusseguga, välja kukkunud kivid tuleb 

asendada samasugustega ja parandusseguga kinnitada. 

7. Silla koonustel ja pealesõitude muldkeha nõlvadel kasvavat rohtu tuleb regulaarselt niita. 

8. Jõesängi kindlustust tuleb hooldada selliselt, et on tagatud selle toimimine ja püsimine 

ettenähtud asukohas. Kindlustuse jälgimise käigus tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et 

kindlustus ei hoiaks kinni jões liikuvat (puu)sodi ega tekitaks ummistust.  

 

Hooldustööde kavandamisel ja teostamisel tuleb arvestada arhitektuurimälestisest tulenevate 

piirangute ja nõuetega, silla välisilmet mõjutavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada 

Muinsuskaitseametiga.  

9.11  Napu silla hooldus 

Napu silla hooldusel tuleb pöörata tähelepanu järgnevale: 

1. Piirded ja puidust servaprussid tuleb hoida puhtad sammaldumisest, tolmust ja porist. 

Kasutada mehhaanilisel teel puhastamist või vajadusel survepesu. 

2. Tekiplaadilt eemaldada sinna kogunev lahtine mineraalmaterjal (liiv, kivid, tolm jms) ja 

orgaanika (puude lehed, oksad jms) regulaarselt (vähemalt 1 kord kevadel ja 1 kord sügisel).  

3. Silla piirded ja puidust servaprussid katta puidukaitsevahendi ja värviga iga 1-2 aasta tagant 

(sõltuvalt kasutatavatest toodetest). 

4. Silla terastalad puhastada mehaaniliselt teel roostest ja lahtisest värvist ning katta sobiva 

pinnakattega. Kasutada värvi tootja juhistele vastavat värvisüsteemi. Terastalade värvimise 

sagedus sõltub kasutatavatest toodetest ja töö kvaliteedist, vajalik intervall määrata visuaalsete 

vaatlustega.   

5. Kontrollida, et on tagatud sadevete äravool sillalt – tekiplaadil peavad olema vajalikud põik- 

ja pikikalded ning vee vooluteel ei tohi olla takistusi. 

6. Silla kulumiskihiks paigaldatud puitkatte osas tuleb tagada selline seisukord, mis välistaks 

kulumiskihi kinnituselementide poolt silda ületatavate sõidukite või liiklejate kahjustamise. 

Tekiplaadi pinnast kõrgemad naela- või kruvipead tuleb süvistada. Tekiplaadi laudise kulumist 

pidevalt jälgida ning vajaduse korral tuleb kulunud laudis asendada uuega. 

7. Tekiplaadi laudis peab olema kindlalt alusehituse külge kinnitatud. Laudis peab olema sile ja 

tasapinnas. Lahtine laudis tuleb kinnitada.  

8. Kontrollida silla vuukide seisukorda. Kruuskate peab olema laudisega sujuvalt kokku viidud, 

samaaegselt peab olema välditud teekattematerjali läbijooks kaldasammastele. Laudise otstesse 

tekkivate tühimike korral tuleb kontrollida vuukide seisukorda ning vajadusel võtta tarvitusele 

meetmed materjali läbijooksu peatamiseks. Kontrollida, et terastalade otstes on piisavalt vaba 

ruumi, tagamaks terastalade pikisuunaline liikumine. 

9. Kaldasambad tuleb hoida puhtad samblast ja tolmust neid vajadusel mehaaniliselt puhastades 

või survepesuriga pestes, soovituslik sagedus on üks kord aastas. Sammastel ja riiglitel ei tohi 

olla sodi ja prahti, mis hoiab kinni niiskust ja halvendab konstruktsiooni ekspluatatsiooni. 

10. Silla koonustel ja pealesõitude muldkeha nõlvadel kasvav rohi tuleb regulaarselt niita. 

11. Jõesängi kindlustust tuleb hooldada selliselt, et on tagatud selle toimimine ja püsimine 

ettenähtud asukohas. Kindlustuse jälgimise käigus tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et 

kindlustus ei hoiaks kinni jões liikuvat (puu)sodi ega tekitaks ummistust.  

9.12  Truupide hooldus 

Truupide hooldusvajadus seisneb põhiliselt truupide sisse- ja väljavoolude puhastamises, 

truubitorude puhastamises (läbilaskvuse tagamiseks) ning truubipäiste kindlustuse olemasolu 

tagamises. Truupide seisukorda tuleb hinnata vähemalt üks kord aastas, planeerimaks ja 

teostamaks vajalike hooldus- ja ehitustöid. 



 
 
 

 
      Järva valla teehoiukava 2020-2024                                                                            Estroad OÜ töö nr 1919-E   

   lk 60/83 

 

Truupide sisse- ja väljavoole puhastatakse üldjuhul ekskavaatoriga. Eelnevalt tuleb kontrollida, 

et kraavi nõlvas ega põhjas ei paikneks kaableid ega muid kommunikatsioone. Koos otste 

puhastamisega on mõistlik teostada vajadusel (kui setet on rohkem kui 25 % ava kõrgusest) ka 

truubi läbipesu (survepesuna), puhastamaks truup sinna settinud pinnastest, prahist jms. 

 

Uhteohtlikud nõlvad truubi otstes ning uhteohtlik kraavi põhi tuleb kindlustada murumätastuse, 

muruvaiba, geokärje või munakividega. Kasutatud lahendus peab tagama nõlva stabiilsuse. 

 

Vanade betoonist truupide puhul on tihti probleemiks ka äravajunud lülid, millest tulenevalt 

variseb teekonstruktsioonist materjali truupi, ummistades truubi ja tekitades teekattesse augu. 

Sel juhul on vajalik truup pealtpoolt avada, äravajunud lülid uuesti paigaldada, lülide vahekohad 

tihendada ning truubitoru enne tagasitäite teostamist pealtpoolt ja külgedelt geotekstiiliga katta. 

Samuti on vanade truupide puhul tihti probleemiks äravajunud ja lagunenud betoonist päised. 

Kui nende korrastamine ei ole võimalik või on ebamõistlikult kallis, tuleb päised lammutada ja 

asendada uute betoonist päisetega või kui on olemas piisav ruum, siis on võimalik truupi 

pikendada ning rajada truubile päised vastavalt tüüpjoonistele.  

 

Kui truubi kohas on paigaldatud tee- või torupiirded, tuleb hinnata piirete ohutust ja vastavust 

kehtivatele nõuetele. Liikleja jaoks ohtlikud ja nõuetele mittevastavad piirded tuleb asendada 

asjakohastega. Piirete valikul lähtuda Maanteeameti poolt koostatud juhisest „Piirded 

riigiteedel. Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil“ [41]. 

 
Foto 8. Neeva kanali binokkeltruup Kaalumaja teel (3250014) Koigis 

Täielikult amortiseerunud või (nt veerežiimi muutustest tulenevalt) ebasobival kõrgusel asuvate 

truupide puhul tuleb vana truup asendada uuega. Uuega asendamise korral tuleb hinnata 

vajadust truubitoru läbimõõdu muutmiseks. Uute truupidena tuleb kasutada plasttruupe 

rõngasjäikusega SN 8. 1 m suuremate toru läbimõõtude korral võib kasutada ka terastorudega 

lahendusi. Soovitus on toru läbimõõtude >1 m korral tellida eelnevalt ehitustööde kirjeldus või 

projekt, millega määratakse muu hulgas ka toru parameetrid (materjal, läbimõõt, pikkus, seina 

paksus jne).   

9.13  Kraavide hooldus 
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Kraavide hoolduse käigus teostatakse järgnevaid töid: 

1. Kraavide puhastamine võsast ja nõlvadel kasvavatest puudest. 

Võsa ja puud raiuda üldjuhul tee servast kuni kraavi välimise nõlva ülemise servani. 

Raiematerjal ja -jäätmed tuleb ära vedada. 

2. Veejuhtme voolusängi puhastamine setetest, ujuvast ja heljuvast ning muust taimestikust, 

mis takistavad veevoolu või tekitavad paisutusi. Kui veejuhtmel esineb kopratamme, tuleb 

need likvideerida. 

Tööd tehakse üldjuhul ekskavaatoriga. Eelnevalt tuleb kontrollida, et kraavi põhjas ega 

nõlvades ei ole kaableid ega muid kommunikatsioone. Puhastamisel välja kaevatud setted 

võib võimaluse korral planeerida maa-alale, tagades hooldemasinaga niidetava pinna. 

Planeerimata materjal, kivid, kännud ja praht tuleb teemaa-alalt ära vedada. 

 

Kraavide hooldustööde intervall sõltub konkreetsest objektist ja seal esinevatest pinnastest. 

Kraavide seisukorda tuleb hinnata vähemalt üks kord aastas, saadud info alusel on võimalik 

kavandada ja teostada ka hooldustöid.  

10. Teede talihooldus 

Vastavalt ehitusseadustiku [15] § 97 lõikele 1 tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised 

hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud on tingimused ohutuks liiklemiseks. 

Vastavad nõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusega nr 92 „Tee 

seisundinõuded“ [37] (edaspidi TSN) ning mis reguleerib avalikult kasutatavale teele kehtivaid 

nõudeid. 

 

TSN-s toodud seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse 

jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.  

 

TSN kohaselt peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele. Samas võib 

tee omanik liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist 

lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, kehtestatust kõrgemat seisunditaset või 

kõrgemaid seisundinõudeid. 

 

TSN kohaselt võib tee omanik rakendada teele kehtestatutest madalamaid seisundinõudeid 

liiklussagedusel <50 auto ööpäevas kruusateedel, maanteede talvise seisunditaseme määramisel 

ja talvise hooldustsükli aja määramisel ning raskete ilmastikuolude (TSN § 18) ilmnemise 

korral. Seega on seadusandja jätnud teede omanikele teatud paindlikkuse teede nõutava seisundi 

määramisel ja seda nii nõuete karmistamise kui leevendamise suunas. Arvestades, et Eesti 

teedevõrgust moodustavad kohalikud teed ca 41 % (31.12.2008 Statistikaameti andmed) [42] 

ning liiklussagedus suurel osal kohalikest teedest (v.a linnalised asustuspiirkonnad) on väiksem 

kui 50 autot ööpäevas, on TSN-ga sätestatud paindlikkus vajalike, mõistlike ja ideaalis 

optimaalsete kulutuste tagamiseks möödapääsmatu. 

 

Riikliku regulatsiooniga on seega paika pandud tee seisundi „raamid“, mille piires on võimalik 

tee omanikul teede seisundit kujundada. Kohalik omavalitsus peab võtma vastu otsused 

liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teedele kehtestavate nõuete kohta nii suviste hooldetööde 

kui ka teede talihoolduse osas (seejuures võib omavalitsus avalikust huvist lähtuvalt kehtestada 

ka kõrgemad nõuded kui määrusega on ette nähtud). 

 

Järgnevalt käsitletakse TSN-st lähtuvalt talihoolduse nõudeid.  

10.1  Tee talvine seisunditase ja seisundinõuded 
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TSN lisa 6 kohaselt on maantee talvine seisunditase määratud tee liigi ja liiklussagedusega.  

 
    Joonis 17. Maantee talvine seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 6) 

Järva valla kohalikel teedel ei ole liiklussageduse määramiseks loendusi tehtud. Samas võib 

eeldada, et suuremal osal Järva valla teedest jääb liiklussagedus alla 50 auto ööpäevas (v.a 

mõned tööstusteed ning tiheasustusaladel asuvad teed ja tänavad). Liiklussagedust 250 autot 

ööpäevas võivad ületada üksikud kohalike teede lõigud, liiklussageduse täpsustamiseks on 

vajalik korraldada liiklusloendused. Eelnevast lähtuvalt rakenduvad enamikule Järva valla 

kohalikele maanteedele TSN kohaselt  seisunditase 1 nõuded. 

10.2  Tänava talvine seisunditase  

Tänavaks nimetatakse ehitusseadustiku § 92 lõike 3 kohaselt linnas, alevis või alevikus 

paiknevat teed.  

 

TSN käsitleb tänavate seisunditasemeid teedest eraldiseisvalt ning kuna Järva vallas asub viis 

alevikku (Ambla, Aravete, Koeru, Käravete, Peetri) ja üks alev (Järva-Jaani), siis tuleb tänavate 

talvise seisunditaseme määramisel arvestada TSN nõuetega. 

 

TSN määrab tänava talvised seisunditasemed lähtuvalt tänava liigist. 
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                   Joonis 18. Tänava talvine seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 7) 

Kasutades tänavate liigitamist lähtuvalt standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“ [19], on 

selge, et Järva vallale kuuluvate tänavate hulgas magistraale ei ole. Sellest lähtuvalt tuleb 

arvestada alevikes ja Järva-Jaani alevis paiknevate tänavate nõutavaks seisunditasemeks 

2 ja ohtlikes lõikudes 3. Ohtlikud lõigud määrab tee omanik, kaasates vajaduse korral ka 

hooldetööde teostaja(te) esindaja(d). 

10.3  Tee talvised seisundinõuded  

Seisunditasemete detailsed nõuded on toodud TSN lisas 8. 
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    Joonis 19. Tee talvised seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 8) 

Madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) teedele talviste sõidutee seisundinõuete (ja 

seisunditasemete) kehtestamisel tuleb arvestada, et valikud peavad olema tehniliselt ja 

majanduslikult põhjendatud. Seades ebamõistlikult kõrged nõuded tekib oht ebapiisava 

võimekuse (tehnilise ressursi) korral minna kehtestatud nõuetega vastuollu, samuti tingivad 

kõrged nõuded ka kõrged hoolduskulud, mis võivad osutuda tellija jaoks majanduslikult 

äärmiselt koormavaks. Liiga madalate nõuete kehtestamisega võib kaasneda liiklejate pahameel 

ning halvemal juhul ka liiklusohu tekkimine. Samas on teatud määral paratamatu, et intensiivse 
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hooldusvajadusega perioodidel tekivad teede hooldamisel teatud ajalised viivitused, kuna 

kõikidel teedel ei ole võimalik üheaegselt hooldetöid teostada. Tuleb arvestada, et mida 

keerulisemad on ilmastikuolud, seda pikemad tekivad ka eelmainitud viivitused. 

 

Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) teedele 

järgmised talvised sõidutee seisundinõuded:     

Näitajad 

Seisunditaseme nõuded 

Tee 

liiklussagedusega 

<50 autot 

ööpäevas1 

1 
Tee liiklus-

sagedusega 50-250 

autot ööpäevas 

2  

Tee liiklus-sagedusega        

250-1000 autot öö-

päevas ning kõik 

tänavad 

3 
Ohtlikud 

tänavalõigud 

ÜLDISED SÕIDUTEE NÕUDED  

Tee nõutav 

seisund 

Lumekiht alla 

kriitilise paksuse, 

kinnisõidetud lumi 

või jäätunud tee, 

libedusetõrje ohtlikes 

kohtades 

Kinnisõidetud 

lumi või jäätunud 

tee, libedusetõrje 

ohtlikes kohtades 

Kinnisõidetud lumi 

või jäätunud tee, 

libedusetõrje kogu 

teel 

Jalgrattarada ning 

kõigi sõiduradade 

sõidujäljed 

sõiduteel on 

lume- ja jäävabad 

Nõutav 

minimaalne 

haardetegur 

0,20 ja ohtlikes 

kohtades 0,25 

0,20 ja ohtlikes 

kohtades 0,25 
0,25 kogu teel 

sõidujälgedes 0,30 

ja teistes 

kohtades 0,28 

Lumevallide vahe 

maanteel 

mõõdetuna 

teepinnalt, m 

5 m või laiema tee 

puhul vähemalt katte 

laius2 

6 või kitsamal 

teel vähemalt 

sõiduraja laius 

8 või kitsamal teel 

vähemalt mulde 

laius 

Sõiduradade, 

jalgrattaraja ja 

teepeenarde 

laiuses 

SÕIDUTEE TASASUS 

Suurimad roopad 

või ebatasasused 

kinnisõidetud 

lumes või 

karedas jääs, cm 

4 4 3 

Sõidujälgede vahel 

võib olla lumekiht 

kuni 2 cm 

LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS SÕIDUTEEL 

Kohev lumi, cm 10 10 8 4 

Sulalumi, lörts 

või soola ja lume 

segu, cm 

8 5 4 2 

Märkused: 
 1 Välja arvatud avaliku huvita ja vajaduseta teed vallavolikogu iga-aastase otsuse alusel. 
 2 Lumevallide vahe 5 m puhul rajada iga 200 m järel 1-2 m laiendus vastutulija läbi laskmiseks. 

Tabel 10. Seisunditaseme nõuded liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel (võrrelduna seisunditasemetega 1 ja 2)  

Teeomanikul on alati võimalus kehtestada kõrgem seisunditase ja kõrgemad seisundinõuded, 

aga seejuures tuleb arvestada ka nendega kaasnevate nõuete täitmise vajaduse ning vastavate 

täiendavate kulutuste tekkimisega. 
 

Tulenevalt asjaolust, et Järva valla teedevõrku kuulub ka põllu- ja metsamajanduslikke ning 

muid (talveperioodil) kasutuseta teid, peab teeomanikul jääma võimalus selliste avaliku huvita 

ja vajaduseta teede talihooldusest täielikult loobuda (ning rakendada teehooldust juhtumipõhise 

vajaduse tekkimise korral).  
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Arvestades, et teede kasutus võib iga-aastaselt muutuda, tuleb teede nimekiri vallavalitsuse 

poolt igal aastal enne talihooldetööde perioodi üle vaadata ning kinnitada teede seisunditasemed 

(talihoolduseta teed, 1. seisunditasemega teed, 2. seisunditasemega teed ning 3. 

seisunditasemega ohtlikud tänavalõigud). Vastav info tuleb avaldada ka kohalikus ajalehes ning 

teha kättesaadavaks veebis vallavalitsuse koduleheküljel. 

10.4  Hooldustsükli aeg 

Kuna teede seisukord on ajas, eriti talveperioodil, pidevalt muutuv, on lisaks seisunditasemetele 

vastavate nõuete määratlemisele vajalik määrata ka ajaperiood, mille jooksul peavad olema 

seisundinõuded tagatud. TSN kohaselt on selleks perioodiks hooldustsükli aeg ehk tähtaeg, 

mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud. 

 

Hooldustsükli aja arvestus maanteel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust. 

Tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. 

 

Hooldustsükli aja lõpuks peab olema tee hooldatud, see tähendab, et tee nõutav seisund peab 

olema tagatud. 

 

TSN lisa 9 määrab talihooldustöödel hooldustsüklite ajad järgnevalt: 

 
  Joonis 20. Hooldustsükli aeg tundides („Tee seisundinõuded“ lisa 9) 

Täpsustuseks – TSN § 22 lõike 2 kohaselt on lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte 

pinnast, ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. 
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Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) teedele 

järgmised hooldustsükli ajad: 

Hooldustsükkel 

Seisunditaseme nõue 

liiklussagedusega <50 autot 

ööpäevas teel 

Seisunditase 

1 nõue 

Seisunditase 

2 nõue 

Alla kriitilise lumekihi paksuse 

lume ja lörtsi eemaldamine 

sõiduteelt1 

36 24 12 

Üle kriitilise lumekihi paksuse 

lume ja lörtsi eemaldamine 

sõiduteelt1 

24 24 12 

Aeg nõutava haardeteguri 

tagamiseks sõiduteel2 
36 12 8 

Soola-lume segu eemaldamine 

sõiduteelt 
- - - 

Tee kohta kehtivate üldnõuete 

täitmine3 
36 36 24 

Sõidutee libedusetõrje tänava 

ohtlikes kohtades 
44 6 4 

   Märkused: 
1   Lumekihi kriitiline paksus vastavalt seisunditaseme nõuetele (tabel 10).    
2   Eeldatakse, et nõutav haardetegur tagatakse teepinna karestamise või puistematerjali   

    kasutamisega. 
3   Üldnõuded on toodud tabelis 10.    
4   Nõue tuleneb tänavate TSN kohasest minimaalsest 2. seisunditaseme nõudest.     

Tabel 11. Hooldustsükli aeg tundides liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel 

10.5  Kergliiklustee talvised seisundinõuded 

TSN kehtestab kergliiklusteede talihoolduse nõuded eraldiseisvalt, võttes aluseks tee 

paiknemise linnas, alevis või alevikus või väljaspool neid. 
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    Joonis 21. Kergliiklustee talihoolduse nõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 10) 

Täpsustuseks – TSN § 22 lõike 2 kohaselt on lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte 

pinnast, ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. 

 

Kergliiklusteede talihooldusel tuleb lähtuda TSN-s toodud nõuetest. 

 

Kergliiklusteedel talviste tervisespordivõimaluste (nt suusaraja rajamine) loomise soovi korral 

on seda võimalik teeomaniku otsusel teha kui kergliiklustee laius vastavaid tegevusi lubab. 

Seejuures tuleb arvestada ka tavapärastele kergliiklejatele (talveperioodil eelkõige jalakäijad) 

liikumisvõimaluse jätmisega.  

10.6  Libedusetõrje 

Libedusetõrje on teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiivmaterjalide 

või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri 
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suurendamine mehaanilise karestamisega või sama tehnoloogiaga roobaste ja ebatasasuste 

likvideerimine [43].  

 

Kloriididena kasutatakse naatriumkloriidi (NaCl), kaltsiumkloriidi (CaCl2) ja 

magneesiumkloriidi (MgCl2). Kloriide laotatakse puisturiga kas lahusena või tahkel kujul. 

Puistematerjalidena kasutatakse liiva, sõelmeid, sõelutud või purustatud kruusa ja killustikku. 

 

Tulenevalt Järva valla teede seisunditasemetest ja seisunditasemetele kehtestatud nõuetest, ei 

ole sõiduteedel libedusetõrje teostamine n.ö „tavaliste“ talviste ilmastikuolude korral üldjuhul 

vajalik (v.a seisunditasemega 3 ohtlikel tänavalõikudel). Siiski võib ka seisunditasemest 3 

madalamate seisunditasemete puhul tekkida vajadus sõiduteedel libedusetõrje teostamiseks 

(näiteks jäite või sõidutee kattele püsijää tekkimise korral). 

 

Samuti tuleb tagada piisavate haardeliste omadustega teepind kergliiklusteedel, võimaldamaks 

(eelkõige) jalakäijatel ohutult kergliiklusteed kasutada. Korrektselt hooldamata kergliiklustee 

korral võivad kergliiklejad hakata kasutama sõiduteed, mis võib põhjustada suurt liiklusohtu. 

 

Soovitused libedusetõrje teostamiseks ja teekatte haardeliste omaduste parandamiseks kohalikel 

teedel: 

- Enne kloriidide või puistematerjalide laotamist proovida teepinna haardetegurit 

suurendada karestamisega mehhaanilisel teel võrk-, jää- või tappteradega. 

- Puistematerjalidel lubatud tera läbimõõt on tänavatel 2–6 mm ja maanteedel kuni 6 mm;  

- Puistematerjalide lubatud tera läbimõõt jalgteedel ja jalgrattateedel on 2–6 mm, 

soovituslikult kasutada tardkivist tehtud sõelmeid. 

- Külmumise vältimiseks ja terade paremaks püsimiseks teel võib segada puistematerjali 

sisse kloriide (näiteks nn soolaliiv). 

- Puistematerjalide paremaks teel püsimiseks on vajalik jääga kattunud teepinna 

töötlemine võrk-, jää- või tappteradega. 

- Üldjuhul tuleb vältida kloriidide kasutamist kergliiklusteedel, libedusetõrjet teha seal 

abrasiivmaterjalide puistamisega. Kloriidide kasutamisel kõnni- ja jalgteedel peab ära 

koristama lume ja jää sulamisel tekkinud segu. 

- NaCl toimeefekt avaldub kuni ca -10 °C õhutemperatuurini, CaCl2 toime avaldub kuni   

-18 °C õhutemperatuurini. Õhutemperatuuril alla -18 °C võib kasutada ainult 

puistematerjale. 

- Järskudel tõusudel, ristmikel ja muudel liiklusohtlikel kohtadel tuleb nii kloriidide kui 

abrasiivsete puistematerjalide kogust pinnaühiku kohta suurendada vastavalt vajadusele. 

10.7  Erinevad hooldusstsenaariumid talihooldustöödeks 

Talihooldustööde planeerimisel ja korraldamisel tuleb muu hulgas kaaluda järgmisi asjaolusid. 

 

1. Kas ja kui suurteks hooldepiirkondadeks valla territoorium (ja sellel paiknevad teed) 

jagada? 

Tuleb arvestada, et mida suuremateks talihoolde piirkondadeks valla territoorium jagada 

(äärmuslikul juhtumil võib teha kogu valla teedevõrgu hooldamiseks vaid ühe hanke), seda 

(nii tehniliselt kui finantsiliselt) võimekamaid lepingupartnereid see eeldab. Sellest tulenevalt 

ei pruugi piirkondades tegutsevad väikeettevõtjad ja põllumehed talihooldetööde teostamisel 

enam tööd saada, mis kohaliku ettevõtluse toetamise ja regionaalarengu seisukohalt mõistlik 

ei ole. Samuti võib suuremate hooldepiirkondade ja lepingupartnerite kasutamisel eeldada ka 

mõnevõrra kõrgemaid kulusid, kuna teenuse hinnale lisanduvad ettevõtte üldkulud ja kasum. 

Ja kuna ahelasse tekib hooldetööde peatöövõtja ja eeldatavate alltöövõtjate näol lülisid 
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juurde, võib teatud määral kannatada ka operatiivsus ehk konkreetse hooldevajadusega 

seotud probleemi likvideerimiseks kuluv aeg võib kasvada. 

Teisest küljest võib hooldepiirkondade liigne killustamine lisaks tellijapoolsele suurele 

hangete ja lepingutega seotud administreerimisvajadusele kaasa tuua ka ettevõtjate vähese 

huvi väikeste ja eraldatumate piirkondade hooldustööde vastu.   

Soovitus on hooldepiirkondade jaotamisel arvestada vallavalitsuse administratiivset 

võimekust, piirkondade loogilisi piire (nt alev või alevik) ja nendest lähtuvalt kujunevaid 

võimalikult optimaalseid hooldemarsruute ning piirkondades tegutsevate ja 

talihooldusteenust pakkuda suutvate ettevõtjate paiknemist. 

 

2. Kui pikk periood ühe hankega katta? 

Hankega määratud periood ei tohiks üldjuhul üldjuhul olla lühem kui 3-4 aastat, kuna 

ettevõtjatel on teenuse osutamiseks paratamatult vajalik teha teatud investeeringuid (nt 

tehnilise varustuse ostmisel). Pikem periood annab ettevõtjale investeeringute tegemiseks 

rohkem kindlust. 

 

3. Milliseid kvalifitseerimistingimusi (sh pakkujate tehniline varustatus) hankel rakendada? 

Mida suurema töömahuga piirkond on, seda kaalukamaid tingimusi tuleb kasutada, sh ka 

pakkujate finantsvõimekuse osas. Tuleb arvestada konkreetse hooldepiirkonna suurust ja 

eripärasid (nt linnaliste piirkondade puhul). Vältimaks „õnneotsijaid“, tuleb teatud lävend 

kehtestada ka pakkujate tehnilise varustatuse osas. Selline mõistlikult seatud lävend aitab 

asendusmasinate nõude näitel tagada hooldusteenust ka juhul kui üks või mitu hooldetehnika 

ühikut ei ole näiteks tehnilistel põhjustel töökorras. Arvestada tuleb, et intensiivset 

teehooldust nõudvate kriitiliste ilmastikuolude korral ei ole üldjuhul koheselt võimalik 

asendusmasinaid leida ka teistelt teenusepakkujatelt.  

 

4. Kas osta hooldusteenust komplektse täisteenusena või ühikupõhise (nt hooldustöö tund või 

tee kilomeeter) teenusena? 

Kohalikud omavalitsused kasutavad talihooldustöödel nii kompleksteenuse kui ka 

ühikupõhiste teenuste põhimõttel toimivaid lahendusi. Seejuures leidub ka kombineeritud 

variante, kus enamik talihooldustöödest teostatakse täisteenusena ning tellijal on võimalik 

lepinguliste ühikhindade alusel juurde tellida täiendavaid töid ja tegevusi. 

Ühikupõhise teenuse kasutamine eeldab tellijalt igapäevast lepingu administreerimist tööde 

tellimise, kontrollimise ja vastuvõtmise näol. Kompleksteenuse kasutamise korral jääb 

tellijale põhiliselt kontrolli funktsioon.  

Kompleksteenuse puhul maandavad ettevõtjad enda riskid (sh ilmastikust tulenevad) 

suuremal või vähemal määral pakkumise hinna tõstmisega. Arvestades viimase viie aasta 

suhteliselt soojasid ja lumevaeseid ning suhteliselt lühikese lumeperioodiga talvi, on 

majanduslikult edukad olnud komplekshinnaga lepinguid teenindanud ettevõtjad ja 

ühikhinnapõhiseid lepinguid sõlminud tellijad.  

 

Praegusel ajal on talihooldus Järva vallas jagatud neljaks suuremaks piirkonnaks, mis on 

omakorda jagatud kahekümneks alampiirkonnaks. Hooldetööde lepingud on sõlmitud üheksa 

lepingupartneriga, talihooldustööde lepingud kehtivad kuni aastani 2022. Vald tasub 

hooldajatele ühikupõhiselt (tee kilomeeter või ressursiühiku töötund), lisaks maksab vald 

sõltumatult hooldevajadusest või selle puudumisest ka nn „valmisoleku tasu“, mis motiveerib 

hooldetööde lepingupartnereid olema „stardivalmis“ ka lumevaesel perioodil (või libeduse 

puudumisel).  

 

Järva valla teede talihooldusel on välja kujunenud tavad ja praktikad, millest on teadlikud nii 

hooldustööde tellija kui ka tööde tegijad. Arvestades eelnevalt mainitud viimastel aastatel 

majanduslikku edu saavutanud ühikhindadel põhinevaid talihooldelepinguid sõlminud tellijaid 
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ning olles konsulteerinud ka Järva valla spetsialistidega, ei näe teehoiukava koostaja vajadust (ja 

sõlmitud lepingutest tulenevalt ka mitte võimalust) toimivat süsteemi hetkel muuta. 

11. Investeeringuobjektid  

Vastavalt Järva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjale [44] loetakse materiaalseks ja 

immateriaalseks põhivaraks varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

soetusmaksumusega alates 5000 eurost ilma käibemaksuta ühe  tee kohta. Seega on teedele 

tehtavad kulutused, mis ületavad käibemaksuta summat 5000 eurot, investeeringud. 

 

Investeeringud teedesse sõltuvad omavalitsuse rahalistest võimalustest ning tehnilistest, 

majanduslikest ja poliitilistest otsustest (eelarvestrateegiast ja eelarvest). Teehoiuks kavandatud 

kulutuste piires sõltuvad investeerimissummad teehoolde kuludest – näiteks pika ja lumerohke 

talve korral võivad kulutused teehooldusele ületada planeeritut ning vastupidisel juhul võib 

hooldeks ette nähtud vahendeid järgi jääda. 

 

Investeeringusummadega tehtavate tööde mahud sõltuvad ühelt poolt üldisest sektori 

turuolukorrast, lähtematerjalide (nt bituumen) hinnatasemest, mootorikütuse hinnast jms, mida 

Järva valla suurune kohalik omavalitsusüksus mõjutada ei saa. Teiselt poolt sõltuvad piiratud 

summadega tehtavad tööde mahud otseselt tellija tegevusest ja seda nii tehniliselt ja 

majanduslikult põhjendatud lahenduste kasutamise kui ka mõistliku hanke- ja ehitusprotsessi 

korraldamise näol. 

  

Mõned üldised soovitused teedeehituslike tööde hankimiseks ja ehitusprotsessi korraldamiseks: 

- Tööde aluseks olev projekt (või teetööde kirjeldus) peab olema läbi mõeldud ning nii 

sisult kui vormistuselt kvaliteetne. Projektdokumentatsiooni tuleb enne hanke alustamist 

põhjalikult kontrollida, suuremate projektide puhul soovitatav tellida ehitusprojekti 

ekspertiis. 

- Hange tuleks läbi viia talvekuudel (detsembrist veebruarini), kuna sellel perioodil on 

pakkujate huvi töö vastu kõrgem ning pakutav tööde maksumus eeldatavasti madalam. 

- Väikesemahuliste tööde hankimisel tuleb kaaluda mitmete erinevate sarnase iseloomuga 

objektide hankimist ühise hankena. Kui erinevad väiksemad objektid paiknevad samas 

piirkonnas, võib ühise hanke puhul eeldada madalamat koguhinda. 

- Lepingute sõlmimisel võib aluseks võtta Maanteeameti lepingute põhjad, kohandades 

tingimusi konkreetsele objektile ning Järva valla tingimustele ja nõuetele vastavaks. 

- Suuremate tööde puhul hankida pädev ja hoolas ehitusjärelevalvet teostav isik / ettevõte 

(lähtudes majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80 „Omanikujärelevalve 

tegemise kord“ [45]). 

- Ehitustööde käigus esile kerkida võivate muudatuste ja erinevate osapoolte 

ettepanekute hindamiseks peab tööde tellija meeskond omama vajalikku tehnilist 

kompetentsi (nt omanikujärelevalve näol). Lõpptulemuse kvaliteeti või väärtust 

tõstvaid, hilisemaid objekti kasutamise või hooldamisega seotud kulutusi vähendavaid 

või samaväärse lõpptulemuse juures ehitusmaksumust vähendavaid ettepanekuid on 

vajalik kaaluda tehnilis-majanduslikel alustel. 

 

Teehoiukava koostamise käigus esitasid kõik Järva Vallavalitsuse piirkonnajuhid omapoolsed 

ettepanekud lähimate aastate teede ja tänavate investeeringuobjektide osas. Kokku oli 

piirkonnajuhtide esialgsetes nimekirjades investeeringuid vajavaid teid 68 tk, seejuures olid 

osade alevike ja külade siseteed märgitud tervikuna. Seejuures on vajalik täpsustada, et nii 

teehoiukava koostamise käigus koos piirkonnajuhtidega toimunud teede ülevaatustest kui 

hilisematest aruteludest tulenevalt on teehoiukava koostaja veendunud piirkonnajuhtide 
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asjatundlikkuses, mis puudutab kohalike teede olemit ning hooldus- ja remondivajadusi. Suurest 

hulgast investeeringuid vajavatest teedest ja valla piiratud vahenditest lähtuvalt tuli 

investeeringuobjektide nimekirja paraku piirata.  

 

Piirkonnajuhtide poolt investeeringuobjektideks esitatud teede nimekirjast sõeluti välja 

väikesemahulised või alla investeeringu piirmäära (5 000 eurot) jäävad tööd, mida on võimalik 

läbi viia jooksvate hooldustööde või jooksva remondi käigus. Sõelale jäänud teed ja lõigud 

vaadati ja mõõdeti tööde käigus põhjalikult üle, hinnates ka vajalikke tegevusi hädapäraselt 

olemasoleva seisundi säilitamiseks või täiendava kvaliteedi saavutamiseks. Töö käigus hinnati 

ka olemasolevate teede seisukorda ja kasutusintensiivsust, arvesse võeti ka teega piirnevat 

elukeskkonda (kas tee ääres paiknevad elamud või mitte). Eelnevate andmete lõpphinnanguna 

tekkis investeeringuobjektide osas teatud prioriteetsusjärjestus, mille alusel saab rahaliste 

vahendite olemasolu korral teha investeeringuid.  

 

Nimekirja osas esitas omapoolsed tähelepanekud ja märkused ka Järva valla majandusosakond 

ning vastavad märkused said nimekirja sisse viidud.   

 

Tabelisse on lisatud ka tööde hinnangulised maksumused, mis on arvutatud üldjuhul järgnevate 

tööde ühikhindade (sisaldavad käibemaksu) alusel: 

- ühekordne pindamine koos aluse ettevalmistamisega 3,0 EUR/m2; 

- ühekordne pindamine koos aluse ettevalmistamise ja profiili parandamisega 4,5 EUR/ m2; 

- kahekordne pindamine 4,0 eurot/m2; 

- kahekordne pindamine koos aluse ettevalmistamisega 4,5 eurot/m2; 

- kahe ja poolekordne pindamine koos aluse ettevalmistamisega 5,0 eurot/m2; 

- ühekihiline asfaltbetoonkate koos aluse ette valmistamisega 25 eurot/m2; 

- asfaltbetoonist profiilkihi paigaldamine koos ühekordse pindamisega 9,0 eurot/m2; 

- kruuskatte pealevedu 8 cm 1,50 eurot/m2; 

- kruuskatte pealevedu 5 cm 1,20 eurot/m2; 

- kruuskatte pealevedu 8 cm 1,50 eurot/m2. 

 

Tööde ühikhindade määramisel on arvesse võetud Järva Vallavalitsuse ja teehoiukava koostaja 

eelnevaid kogemusi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transpordi töörühma poolt 

välja töötatud ehitustööde keskmisi ühikhindu. 

 

Tulenevalt asjaolust, et investeeringute tegemine on planeeritud perioodile 2020-2024 ning 

eeldada võib hindade (sh kütuste ja bituumeni hindade) üldist kasvu, on iga 2020. aastale 

järgneva aasta tööde maksumusele lisatud 5 % 2020. aasta tööde maksumusest. Lõplikud 

ehitustööde maksumused selguvad hanke käigus ning on otseselt sõltuvalt ka hanketingimustest 

(tööde teostamise aeg, tööde mahud jne).  

Lõplik investeeringuobjektide nimekiri on toodud tabelina nr 12 ja sisaldab ka alla investeeringu 

piirmäära jäävate maksumustega objekte, mis on seotud laiema probleemi lahendamise 

(ehitusprojekti koostamise) vajaduse või konkreetse tee säilitamiseks hädavajaliku tööga. 

Investeeringuobjektide nimekiri pingereana on soovituslik ning lihtsustab perioodil 2020-2024 

objektide valiku osas otsuste tegemist. Pingereas kõrvuti paiknevad teelõigud on üldjuhul sama 

prioriteetsusega, seega võib objektide järjekorda mõnevõrra ka muuta.  

Investeeringuobjektide paiknemine kaardil on näidatud teehoiukava lisas nr 3. Täpsem info 

investeeringuobjektide kohta on toodud teehoiukava lisas nr 4. Investeeringuobjektide fotod on 

toodud teehoiukava lisas nr 5. 

 

Lisaks Järva Vallavalitsuse investeeringuobjektidele kaasrahastab Järva Vallavalitsus koostöös 

Maanteeametiga ka liiklusohtlike kohtade ümberehitust Järva vallas – Maanteeamet on 

määranud kõikidel riigimaanteedel liiklusohtlike kohtade ohutustaseme ja selgitanud välja need 
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kohad, kus on suurim tõenäosus liiklusõnnetuse toimumiseks. Kui liiklusohtliku koha 

ümberehitusega seoses on vajalik rajada kergliiklusteid või teostada muid töid kohalikel teedel, 

eeldab Maanteeamet kaasfinantseerimist ka kohaliku omavalitsuse poolt. 

Järva vallas paiknevate liiklusohtlike kohtade ümberehituse objektid koos Järva Vallavalitsuse  

kaasfinantseeringuga on toodud tabelis nr 13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jrk 

nr 
Tee nr 

Tee nimetus 

(asustusüksus 

või piirkond) 

Lõigus 

algus, 

m 

Lõigu 

lõpp, 

m 

Lõigu 

pikkus, 

m 

Olemasolev 

kate 

Katte 

laius, m 

Tee 

seisukord 
Planeeritavad tööd 

Hinnang-

uline 

investeerin-

gu suurus, 

EUR 

Kommentaarid 

Järva valla 

majandus-

osakonna 

märkused 

1 
5 / 

15201 

Ahula – 

Aravete 

jalgratta- ja 

jalgtee ehitus 

    1942 
Kergliiklus-

tee puudub 
   

Jalgratta- ja jalgtee 

ehitus vastavalt 

projektlahendusele 

350 000 Järva Vallavalitsuse prioriteet   

2 3140062 
Pärna puiestee 

(Koeru) 
140 290 150 

Pinnatud 

kate 
3,0 

Halvast 

rahuldavani 

Koostada tänava 

rekonstrueerimise 

projekt, sh 

kommunikatsioonide 

ehitus. Hädapärane 

variant: aukude 

lappimine + 2-kordne 

pindamine. 

3 000 

Sõpruse pst - Tuule tee lõik. 

Kate lagunemas, vesi kattel. 

Teel ebapiisavast 

kandevõimest tulenevad 

probleemid. Pärna pst ja 

Tuule tee ristmikul 

pöörderaadiused 

raskeliiklusele mittevastavad. 

Vt ka Tuule tee objekti (jrk nr 

11). 

  

3 3250014 
Kaalumaja tee 

(Koigi) 
0 1800 1800 

Pinnatud 

kate/asfalt-

kate 

3,5-4,5 
Rahuldavast 

heani 

0-200 m lõigul teha 1-

kordne pindamine, 

800-1200 m lõigul 

teha 2-kordne 

pindamine või 

asfaltbetoonist 

profiilkihi 

paigaldamine koos 1-

kordse pindamisega 

10 000 

Tee kujutab endast Koigi 

"möödasõitu" Tallinn – Tartu 

– Võru – Luhamaa 

maanteele, teed kasutab 

põllumajandustehnika ja 

puidutööstust teenindav 

transport. 

  

4 2570218 

Pärna tänav 

(Järva-Jaani 

keskväljak) 

0 40 40 Asfaltkate 
Väljaku 

ala 

Mitte-

rahuldav 

Aukude lappimine, 

(asfaltbetoonsegust 

profiilkihi 

paigaldamine), 1-

kordne pindamine, 

liikluskorraldus 

Sõltuvalt 

projekt-

lahendusest 

Keskväljak tuleks korda teha 

ja kehtestada seal arusaadav 

ja ohutu liiklus- ja 

parkimiskord (hetkel on 

liiklus- ja parkimiskord 

määratlemata). 

Projekt olemas, 

teostada koostöös 

Maanteeametiga 
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5 2340034 
Tuljaku tee 

(Imavere) 
0 200 200 

Asfaltkate/ 

kruuskate 
3,7 

Halvast 

heani  

Ca 30 m ulatuses 

aukude lappimine ja 2-

kordne pindamine, ca 

20 m ulatuses 

kruuskatte 

profileerimine ja 2,5-

kordne pindamine, ca 

150 m osas 1-kordne 

pindamine 

3 000 

Lõigul künnis, tee 0-profiilis 

(vete äravool kattelt pole 

tagatud). Katte lagunemise 

peatamiseks vajalik teostada 

pindamistööd esimesel 

võimalusel. 

  

6 2340012 

Kadastiku tee 

kergliiklustee 

(Imavere) 

35 330 295 

Osaliselt 

freespurust 

kate 

 Rahuldav 
Asfaltbetoonkattega 

kergliiklustee ehitus 
60 000 

Vajalik on tagada 

kergliiklejatele ohutud 

liikumisvõimalused 

  

7  
Koeru lasteaia 

siseteed 
      Asfaltkate     

Siseteede 

korrastamine vastavalt 

projektile koos lasteaia 

juurdeehitusega 

 Täpsustub 
Vajadus tuleneb lasteaia 

rekonstrueerimisest 
  

8 2340003 
Jalametsa tee 

(Imavere) 
4060 4460 400 Kruuskate 4,5 

Rahuldavast 

heani 

Kruusa pealevedu 5-

10 cm ja 2,5-kordne 

pindamine 

12 000 

Tee teenindab kortermaju, 

oluline ühendus Tallinn – 

Tartu – Võru – Luhamaa 

maanteega 

  

9 1340304 
Tööstuse tee 

(Aravete) 
0 330 330 Asfaltkate 6,4 

Rahuldavast 

heani 

Vähemalt 1-kordne 

pindamine 
7 000 

Aravete tööstusala teenindav 

tee. Tee 0-profiilis. Viimased 

200 m osas kate kehvemas 

seisukorras. 

 Kavandada 

rahastamine 

toetusmeetmete 

abil või 

ettevõtete 

kaasrahastusega 

10 1290004 

Ahula – Neitla 

tee 

(Ahula) 

0 500 590 

Pinnatud 

kate/kruus-

kate 

4,7/5,4 
Rahuldavast 

heani 

Lõigul 0-420 m teha 

1-kordne pindamine, 

lõigul 420-500 m 

olemasoleva 

kruuskatte 

profileerimine ja 2,5-

kordne pindamine 

11 000 

Ahulas elumajade rajooni 

teenindav tee. Olemasolev 

pinnatud kate lagunemas, 

vajab korduspindamist. 
Lisatud kohalike elanike ja 

Järva valla teedekomisjoni 

ettepanek pikendada 

mustkatet Jägala jõe truubist 

90 m ulatuses edasi. 

  

11 3140256 
Tuule tee 

(Koeru) 
0 200 200 

Asfaltkate/ 

pinnatud 

kate 

3,2 Rahuldav 

Profiili parandamine, 

aukude lappimine, 1-

kordne pindamine 

3 000 

Pärna pst - jäätmejaama lõik. 

0-profiil, vesi kattel. Pärna 

pst ja Tuule tee ristmikul 

pöörderaadiused 

raskeliiklusele mittevastavad. 
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Vt ka Pärna pst objekti (jrk nr 

2). 

12 2340001 
Käsukonna tee 

(Imavere) 
2600 3100 500 

Amorti-

seerunud 

mustkate/  

freespuru 

4,3 
Rahuldavast 

heani 

Freespuru pealevedu 5 

cm ja 2-kordne 

pindamine 

16 000 

Tee ühendab Hermani küla 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 

maanteega, tegemist toimiva 

külaga 

  

13 49 

Imavere – 

Viljandi – 

Karksi-Nuia 

kergliiklustee 

0 1000 1000 
Kergliiklus-

tee puudub 
  

Kergliiklustee 

ehitamine riigimaantee 

kõrvale 

300 000 

Kergliiklustee rajamine 

sõltub Maanteeametist ja 

Tallinn – Tartu – Võru – 

Luhamaa maantee 

projekteeritavast lahendusest 

 

14 17112 

Piibe-Preedi-

Koeru tee äärse 

Koeru asula 

kõnnitee 

            
Kõnnitee ehitus riigi 

kõrvalmaantee äärde 
200 000 

Kaasfinantseerimine 

Maanteeametiga 
 

15 3250016 
Farmi tee 

(Koigi) 
0 370 370 

Asfaltkate/ 

kruuskate 
4,5 

Halvast 

heani  

Aukude lappimine, 

teepeenarde 

taastamine, kuuseheki 

raiumine paremalt 

poolt, kraavi 

kaevamine, truupide 

ehitus 

18 000 

Farmi poolne kruuskattega 

lõik auklik ja porine. Avalik 

huvi piirdub farmi ja 

tootmisega. Kaaluda tee 

osalist üle andmist farmile. 

Kaaluda 

kaasrahastust 

ettevõtetega. 

Kaaluda tee üle 

andmist 

ettevõttele. 

16 1340057 

Roosna 

ridamaja tee 

(Ambla) 

0 913 913 
Kruuskate/

mustkate 
5,0/3,8 

Kruuskate 

hea, 

mustkate 

halb  

Kruuskattega lõigule 

0-619 m teha 2,5-

kordne pindamine. 

Mustkattega lõigule 

619-913 m paigaldada 

asfaltbetoonist 

profiilkiht või teha 

augulappimine ning 

seejärel lõik 1-kordselt 

pinnata.  

21 000 Roosna küla tee 

Pindamise 

vajadus 

täpsustada 

17 2880006 
Kareda tee 

(Kareda) 
300 1300 1000 Kruuskate 3,5 Hea 

Purustatud kruusa 

pealevedu 5 cm ja 2,5-

kordne pindamine, 

võsa raiumine ja 

26 000 
Kahte riigimaanteed ühendav 

külatee 

Eratee osa 

määrata 

avalikuks 

kasutuseks 
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võrade piiramine 

18 1340222 
 Pargi tänav 

(Aravete) 
0 580 580 

Pinnatud 

kate 
5,5-6,0 

Rahuldav/  

hea 
1-kordne pindamine 11 000 

Katte säilitamiseks vajalik 

teha korduspindamine. 

Vajalik puude võrade 

piiramine. 

  

19 3140032   Väinjärve tee 0 180 180 
Pinnatud 

kate 
3,0 Rahuldav 

Paigaldada 

asfaltbetoonist 

profiilkiht ning 

seejärel lõik 1-kordselt 

pinnata  

5 000 

Teelõigul kandevõime 

probleemid - asfaltbetoonist 

tasanduskiht parandab teatud 

määral ka tee kandevõimet. 

Arvestatud olemasoleva 

pinnatud lõigu remondiga, 

sealt edasi järveni pinnastee, 

millel tõkkepuust tulenevalt 

liikluskoormust (ja avalikku 

huvi) ei ole. 

  

20 3140031 
Pargi tee 

(Ervita) 
0 450 450 Asfaltkate 3,5-3,8 Rahuldav 

Asfaltbetoonist 

profiilkihi 

paigaldamine koos 1-

kordse pindamisega 

16 000 

Tasanduskihi võib asendada 

pritskillustikuga. Lõigule jääb 

ka bussipeatus. Lõik kuni 

Ohaka teeni, sealt edasi 

vajadus puudub. 

  

21 1290190 
Männi tee 

(Albu) 
0 520 520 Kruuskate 3,2-3,5 Hea 

Kruusa pealevedu 5-

10 cm ja 2,5-kordne 

pindamine 

1 3000 

Kohalike elanike ettepanek. 

Määrata tee avalikuks 

kasutuseks. 

 

22 3140019 

Vao – Koidu-

Ellavere 

(Vao) 

0 320 320 Asfaltkate 4,5-6,2 Rahuldav 

Asfaltbetoonist 

profiilkihi 

paigaldamine koos 1-

kordse pindamisega 

16 000 

Tasanduskihi võib asendada 

pritskillustikuga. Peenrad 

kõrged ja takistavad kohati 

vee äravoolu kattelt. Lõik 

kuni Katla teeni, sealt edasi 

kruuskattega tee. 

  

23 1290191 
 Ojaküla tee 

(Albu) 
0 690 690 

Pinnatud 

kate 
3,5 

Rahuldav/  

hea 

Aukude lappimine ja 

profiili korrigeerimine, 

seejärel 1-kordne 

(kordus)pindamine 

11 000 

Tee paremas servas 

vajumised tulenevalt 

paigaldatud trassi tagasitäite 

järeltihenemisest. Katte 

säilitamiseks vajalik teha 
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korduspindamine. 

24 1340213 

Maarjamõisa 

tee 

(Aravete) 

0 300 300 Asfaltkate 

5,0 

(10,0 m 

koos 

parkimis

-alaga) 

Rahuldav 

Profiili parandamine 

asfaltbetoonseguga või 

aukude lappimine 

emulsiooni ja 

sõelmetega, 1-kordne 

pindamine 

11 000 

Aravete-Maarjamõisa teest 

300 m pikkune lõik 

Maarjamõisa tee lõpu suunas. 

(Pool)tühjade kortermajade 

piirkond, 300 m edasi 

tegemist õueala ja 

siseteedega. Lõigul künnis, 

lõik 0-profiilis. Lahendada 

tuleks ka parkimisalaga 

seotud liikluskorraldus. 

  

25 3140055 
Aia tänav 

(Koeru) 
0 170 170 

Kruuskate 

(sõelmed) 
2,8 Hea 2,5-kordne pindamine 3 000 

Perspektiivselt rajada 

tolmuvaba kate 
  

26 1340225 
Staadioni tänav 

(Aravete) 
0 260 260 

Kruuskate 

(killustiku-

segust) 

3,0 Rahuldav 

Projekti koostamine, 

tänava laiendamine, 

parkla ehitus 

Sõltuvalt 

projekt-

lahendusest 

Aravete kooli ja valla 

teeninduspunkti juurde viiv 

tänav. Olemasolev tänav 

kitsas. 

Lahendada kahes 

etapis kahe aasta 

jooksul 

27  

Tolmuvabade 

katete 

säilitamine 

(kordus-

pindamised) 

      

Pinnatud 

kate / 

Mustkate / 

Asfaltkate 

    

Aukude lappimine, 

profiili parandamine, 

korduspindamine 

300 000 

Objektide valik lähtuvalt 

teede seisukorrast tehakse 

2023. aastal enne hangete 

korraldamist 

  

28 1340236 

Mäetaguse 

tänav 

(Aravete) 

490 940 450 Kruuskate 4,3-4,8 Hea 

Kruusa pealevedu 5 

cm ja 2,5-kordne 

pindamine 

15 000 Kohalike elanike ettepanek  

29 1340245 
Laululava tee 

(Aravete) 
0 230 230 Kruuskate 2,8 Rahuldav 

Kruusa pealevedu 8 

cm ja 2,5-kordne 

pindamine 

5 000 

MTÜ Kangrumäe 

Külakultuuri Edendamise 

Seltsi ettepanek. Määrata tee 

avalikuks kasutuseks. 

 

30 3250068 
Pargi tänav 

(Päinurme) 
350 650 300 Asfaltkate 5,0-5,2 

Rahuldavast 

heani 
Korduspindamine 5 000 

Kohalike elanike ettepanek. 

Järva Vallavalitsus kiitis 

heaks ettepaneku 

korduspindamise osas ning ei 

kiinud heaks ettepanekut 

täiendava tolmuvaba katte 
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rajamise osas. 

31 3250067 
Meierei tänav 

(Päinurme) 
390 640 250 

Asfaltkate/  

pinnatud 

kate 

3,6-3,8 
Rahuldavast 

heani 
Korduspindamine 4 000 Kohalike elanike ettepanek  

32   
Albu lasteaia 

siseteed 
    ~40 m Asfaltkate 3,5 

Rahuldavast 

heani 

Siseteede 

rekonstrueerimine - 

asfaltkatte 

lammutamine, aluse 

profileerimine ning 

uue asfaltkatte 

paigaldamine 

6 000 Kohalike elanike ettepanek  

33 2570250 
Võllaste tee 

(Järva-Jaani) 
0 100 100 Haljasala 3,3 - 

Olemasoleva tee 

nihutamine haljasalale. 

Puude raiumine, 

väljakaeve, muldkeha 

ja aluskihtide 

ehitamine, pinnatud 

katte rajamine. 

18 000 
Järva Vallavalitsuse 

majandusosakonna ettepanek 
 

34 1290119 
Jõekalda tee 

(Albu) 
0 60 60 

Frees-

purust kate 
6,0 Rahuldav 

Freespurust kattega 

lõigul 0-60 m 

perspektiivselt ette 

näha asfaltbetoonkatte 

ehitus (koos aluse 

ehitusega) 

11 000 
Lõiku 0-60 m kasutab baasist 

väljasõiduks rasketehnika 

Lõigu 0-60 m 

osas näha ette 

kaasrahastus 

ettevõttega 

Tabel 12. Teede investeeringuobjektid 2020-2024 
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Jrk 

nr   
Töö kirjeldus   

Tee number ja 

nimetus   

Algus, 

km   

Lõpp, 

km   

Pikkus, 

km   

Eeldatav Järva valla 

kaasosalus, EUR 
Märkused 

1 
Koeru – Visusti maantee Koeru alevikus asuvale 

lõigule kõnnitee ehitus 

15114 Koeru – 

Visusti 
0 0,75 0,75 85 000 2020. a kinnitatud objekt 

2 
Peetri alevikus põhikooli kooli juurde ülekäigukoha 

rajamine  

15156 Anna – 

Peetri  –  Huuksi  
15,65 15,70 0,05 50 000 

Planeeritud 2022 a. Järva Vallavalitsuse täiendav 

ettepanek on rajada ülekäigurada ühendav kergliiklustee 

lõik km 15,58-16,36. 

3 

Järva-Jaani keskplatsi liikluskorraldus - tee nr 15127 

ristumine Laia tänavaga, kergliiklejate teeületused, 

sõidukite parkimiskorraldus 

15127 Järva-

Jaani  – Pikevere 

– Ebavere 

0,16 0,185 25 Täpsustub 

Järgida Maanteeameti poolt koostatud  Järva-Jaani 

keskplatsi projekti. Järva valla kaasfinantseering 

vajadusel.  

Tabel 13. Liiklusohtlike kohtade ümberehituse objektid
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