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SISSEJUHATUS  
Kohalike teede hoidu kavandatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) alusel. 

Teehoiukava (THK) eesmärgiks on reguleerida kohalike teede hooldamist, rekonstrueerimist, 

haldamist, kasutamist ning kaitset.  

THK-s antakse ülevaade teehoiutööde rahastamise põhimõtetest, mille alusel määratakse 

teehoiutööde järjekord.  

 

 

 

 

I Põhimõtted 
 

1. Käesolev kord sätestab Ahja valla kohalike teede (edaspidi vallateede) hooldamist, 

rekonstrueerimist, haldamist, kasutamist ning kaitset.  

2. Vallateeks käesoleva korra mõistes loetakse Ahja vallas  liikluse korraldamiseks mõeldud 

kohalikku  maanteed ja tänavat, mis on ette nähtud sõidukite ning jalakäijate liiklemiseks.  

Kohalike teede ja tänavate nimekiri on kinnitatud Ahja Vallavolikogu  23.11.2004.a. määruse 

nr 20 alusel „Kohalike maanteede ja tänavate nimekirja kinnitamine“ ja Ahja Vallavolikogu 

18.05.2016.a otsus nr 14. 

3. Vallatee moodustavad liiklemiseks kasutatavad rajatised (sõidutee ning sellega külgnevale 

alale sissesõidu- ja sealt väljasõidutee, sild ja truup) ja muud rajatised ( kraav, haljasala, 

liikluskorraldusvahendid, teemärgistus ja tänavavalgustus). 

4. Vallateed on avalikuks kasutamiseks. 

5. Vallateed on kantud teeseadusega sätestatud korras  riiklikku teeregistrisse. 

6. Teemaa on ette nähtud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu 

korraldamiseks. 

7. Vallateede teemaa laius (teenindusmaa) määratakse ja jäetakse munitsipaalomandisse 

vastavalt maareformi seadusele ja maa munitsipaalomandisse jätmise korrale. 

8. Vallateedega külgnevatel maavaldusel kehtestatakse tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, 

liiklusohutuse tagamiseks ning  teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike 

mõjude vähendamiseks kaitsevöönd, mille piires  kehtivad maaomanikele ja kasutajatele 

erinõuded. Vallateede kaitsevööndi laius on 20 meetrit tee teljest kummalegi poole.  

9. Vallatee maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa. 

 

 

II  Teehoiu ja liikluse korraldamine 
 

2.1. Teehoiuna käsitletakse teetöö kavandamist, tee projekteerimist, ehitamist ja remontimist, 

tee ja teekaitsevööndi hooldamist, teekasutuse korraldamist ning teehaldamisega seotud muud 

tegevust.  

 2.1.1. Valla teehoiutöödel teostatavad põhilised tööd:  lumetõrje, teede profileerimine, 

kruusakatete remont ja ehitus, mustkatete auguremont ja uute mustkatete ehitus (tolmuvaba 

kate, kruusateede 2,5x pindamine), tolmutõrje, teeäärte niitmine ja hooldusraie, liiklusmärkide 

hooldus ja paigaldus, bussiootekodade ja teevalgustusrajatiste hooldus ja uuendamine 

 2.2. Vallateedel korraldab teehoiu ja loob tingimused ohutuks liiklemiseks Ahja 

Vallavalitsus. 

2.3. Vallateede hoiu kavandamisel võetakse aluseks valla arengukava, teekasutajate arv ja  

teede seisundi analüüs. 

2.4. Teehoiukava sisaldab kavandatavate ehitus-ja remondiobjektide nimekirja, hooldetööde 

kulude arvestust ja teehoiukulude eelarvet (Lisa 1). 



4 

 

 2.4.1. Eesmärk on parendada pinnase- ja kruusakattega teede seisukorda läbi hoolduse ja 

remondi (sh ehitada senised pinnasteed vähemalt pinnatud teede tasandile), ehitada välja 

teeäärsete kraavide võrgustik, puhastada teeääred võsast ning suurendada liiklusohutust läbi 

kergliiklusteede ehituse ja liikluskorraldusvahendite paigutamise.  

  2.4.2. Teehoiutööde planeerimisel on prioriteediks suurendada tolmuvaba teekatte osakaalu 

tihe-ja hajaasustusega aladel.  

2.5. Ahja valla teehoiukava koostatakse neljaks aastaks. 

2.6. Vallateede hoidu finantseeritakse Ahja valla eelarvest ja riiklikest  toetustest. 

2.7. Liiklust vallateedel korraldab vallavalitsus oma korraldustega. 

 

III Üldnõuded vallateede kasutajatele ja vastutus 
 

3.1. Vallateedel liiklevate sõidukite gabariidid, parameetrid ja seisund peavad vastama 

liikluseeskirjale ja sõidukite tehnoseisu nõuetele. 

3.2. Teekattega teel tohib sõita sõiduk, mis toetub teepinnale pneumaatiliselt või elastsete 

rehvidega ja roomikutega. 

3.3. Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad 

rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente või teemaad, kui 

viimane ei ole selliste  sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb  vedada eriveeremiga (treiler). 

3.4. Punktis 3.3. nimetatud sõidukid võivad kattega teed ületada, kui kasutatakse 

abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja katte rikkumise. 

3.5. Vallateel on keelatud: 

3.5.1. Teha sõidukite remonttöid, mille käigus võib teekattele sattuda mootorikütust, 

määrdeaineid või muid teekatet lagundavaid aineid. Avariitööde hädavajadusel tuleb 

rakendada teekatte kaitsmiseks tõhusaid meetmeid. 

3.5.2. Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega. 

3.5.3. Sõita nendel teeosadel, mis on liiklemiseks suletud. 

3.5.4. Sõita või manööverdada teesüvendi ja mulde nõlvadel ning külgkraavides. 

3.5.5. Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidud. 

3.5.6. Ummistada sildade ja teetruupide avasid, külgkraave ning takistada vee äravoolu 

teemaalt. 

3.5.7. Ladustada teemaale materjale, mis võivad kahjustada teed, piirata teel nähtavust või 

ohustada muul viisil liiklust. 

3.5.8. Loopida teemaale prahti ja juhtida sinna vett. 

3.5.9. Jätta teemaale järelvalveta  või lahtiselt kariloomi. 

3.6. Ahja vallavalitsuse loata on keelatud: 

3.6.1. Sulgeda liiklust. 

3.6.2. Maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke või eemaldada 

nendelt katteid. 

3.6.3. Teha teel ja teemaal mistahes maanteehoiuväliseid töid, ladustada materjali jne. 

3.6.4. Projekteerida ja ehitada teemaale ja kaitsetsooni mistahes hooneid või muid rajatisi. 

3.6.5. Rajada teele täiendavaid  peale-ja mahasõiduteid. 

3.6.6. Paigaldada teabe-ja reklaamvahendeid teele, teemaale ja kaitsetsooni. 

3.6.7. Korraldada spordivõistlusi ja teisi rahvaüritusi teel ja teemaal. 

3.6.8. Ajada karja üle tee ja teel  liiklusmärkidega tähistamata kohtades. 

3.6.9. Karjatada teemaal kariloomi. 

3.6.10. Künda või kahjustada muul viisil teemaad  
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3.7. Isikud, kes vallateede kasutamisel või muu tegevusega on kahjustanud, risustanud või 

saastanud vallateid, kasutanud neid ebasihipäraselt või rikkunud käesoleva eeskirja teisi 

sätteid, kannavad vastutust väärteomenetluse seadustiku  ja teeseaduse järgi. 

3.8. Vallateele tekitatud materiaalse kahju hüvitab süüdlane. Kahju suuruse määrab Ahja 

Vallavalitsus.         

 

IV Tööd vallateel, teemaal ja kaitsevööndis 

 
4.1. Kõik vallateel, teemaal ja kaitsevööndis kavandatavad maanteehoiuvälised tööd, 

sealhulgas hoonete ja rajatiste püstitamine, tuleb kooskõlastada Ahja Vallavalitsusega  

projekteerimistööde ajal. 

4.2. Vallatee kaitsevööndis oleva maa omanik või kasutaja  võib kooskõlastamata teha oma   

majapidamise ja maakasutusega seotud töid (metsa raie, maa harimine, saagi koristamine jne), 

kui need ei ole vastuolus maanteeseaduse, metsakorralduskavaga ja käesoleva eeskirja teiste 

sätetega.   

4.3. Maanteega vahetult külgnevat maad võib maaomanik või kasutaja harida kuni teemaa 

piirini, seejuures kahjustamata külgkraave, mullet, süvendit ja nende nõlvu. Maaharimise 

käigus ei ole lubatud maaharimismasinatega välja sõita vallateele, manööverdada sellel või 

selle nõlvadel. 

4.4. Vallateel ja teemaal tehtavateks maanteehoiuvälisteks töödeks tuleb taotleda kirjalik luba 

Ahja vallavalitsuselt. Kaitsetsoonis tehtavateks töödeks tuleb saada maaomaniku või valdaja 

kirjalik luba või kooskõlastus. 

4.5. Teel ja teemaal maanteehoiuvälisteks töödeks loa saamiseks tuleb esitada Ahja 

Vallavalitsusele kirjalik taotlus, millega garanteeritakse finantseerimise ja võimaluste 

olemasolu tööde tähtaegseks ja nõuetekohaseks tegemiseks. Samuti tuleb esitada 

vallavalitsusele kooskõlastamiseks liikluskorralduse skeem. 

4.6. Enne tööde alustamist koostavad töötegijad ja vallavalitsuse esindaja kahepoolse akti 

teekatte, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Sama nõue kehtib ümbersõiduteede kohta. 

Tööde lõpetamine fikseeritakse samas aktis, vajadusel vallavalitsuse pretensioonidega ja 

nende kõrvaldamise tähtaegadega. 

4.7. Vallateel või teemaal tehtavate tööde tsooni tähistab töötegija enne tööde alustamist 

vastavalt kehtivale korrale. 

4.8. Vallateel, teemaal ja kaitsetsoonis maanteehoiuväliseid töid tegev juriidiline või füüsiline 

isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja 

liiklusohutuse nõuete täitmise eest. 

4.9. Tööde alustamisest peab töötegija kirjalikult informeerima Ahja Vallavalitsust kolm 

päeva enne tööde alustamist. 

4.10. Liikluse korraldamiseks mittevajalike teabevahendite ülespanemiseks esitab paigaldaja 

vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos asukoha skeemiga. Kui teabevahend hakkab paiknema 

kolmanda isiku maal, võtab paigaldaja  esitatavale  taotlusele  maaomaniku  kooskõlastuse.   

 

 

V Liikluse ajutine piiramine või sulgemine vallateel 
 

5.1. Vallateel võidakse liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, vihmast  

või pinnase sulamisest tingitud tee kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse 

ohu korral  ning  teetööde või ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajaks. 

5.2. Otsuse vallateel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teed Ahja vallavalitsus. 

5.3. Kõigist vallateedel kavandatavatest liikluse sulgemistest ja piirangutest teatatakse valla- 

või maakonnalehtedes. 
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5.4. Liikluskorralduse muutmisel tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele 

ja elukohta. 

5.5. Teede sulgemise perioodil saab metsavedu teostada eriloa alusel.Eriloa annab välja Ahja 

Vallavalitsus. Vedajaks käesoleva korra mõistes on vedu korraldav juriidiline või füüsiline 

isik. 

5.6. Eriloa  väljaandmisest võib keelduda, kui metsavedu oluliselt halvendab teed või muudab  

tee kasutamiskõlbmatuks. 

5.7. Eriluba peab olema kaasas metsavedu teostavas liiklusvahendis. Selle olemasolu on õigus 

kontrollida Politseiametil ja Ahja Vallavalitsuse poolt määratud isikutel. 

5.8. Metsaveo eriluba ei väljastata erinevatele vedajatele samal ajavahemikul samale 

teelõigule. 

5.9. Enne eriloa väljaandmist on Ahja Vallavalitsusel õigus nõuda vedajalt tagatishüvitise  

tasumist valla poolt tehtavate taastuskulude katteks.   

5.10. Tagatishüvitist ei määrata, kui puudub oht tee seisukorra halvenemiseks. 

5.11. Enne veo alustamist koostavad pooled vajadusel akti  teeseisukorra kohta (Lisa 2). 

5.12. Peale veo teostamist kohustub vedaja viima kasutatud tee vähemalt veoeelsesse või 

paremasse seisukorda eriloal näidatud tähtajaks. 

5.13. Tähtajaks tegemata taastustööd on õigus korraldada  Ahja Vallavalitsusel, kasutades 

selleks tagatisraha.  

5.14. Kui veo lõppedes vastab tee seisukord veoeelsele seisundile või vedaja on taastanud 

veoeelse tee seisundi tähtaegselt, tagastatakse tagatisraha viie päeva jooksul peale ülevaatus 

akti allkirjastamist. 

    

 

VI Erakorralised veod 
 

6.1. Erakorralisteks vedudeks on suuremõõtmelised ja/või raskekaalulised veosed, mida 

veetakse autode, traktorite või eriveeremitega ja mis ületavad kehtivaid piirnorme.  

6.2. Erakorralisteks vedudeks loetakse Ahja valla teedel  samuti suuremahulised puitmaterjali, 

kruusa, liiva ja pinnase vedu. 

6.3. Erakorraliste veoste veoks annab loa Ahja Vallavalitsus 

 

 

VII Vallateega külgneva maa omanike, kasutajate ning vallateel või 

kaitsetsoonis olevate rajatiste omanike ja valdajate kohustused 
 

7.1. Vallateega külgneva maa omanik või kasutaja teekaitsetsooni piires: 

7.1.1. Hoiab korras temale kuuluvad juurdesõiduteed kuni teemaani ja paigaldab 

nõuetekohased liikluskorraldusvahendid. 

7.1.2. Hoiab teemaaga külgneva maa-ala ning sellel paiknevad hooned või rajatised korras ega 

halvenda oma tegevusega vallatee seisundit või teehoiu tingimusi. 

7.2. Juhul kui kaitsetsoonis paiknevate ehitiste või rajatiste (sh haljastuse) seisukord ohustab 

liiklust või vallateed, peab omanik nad viivitamatult korrastama. 

7.3. Juriidilised ja füüsilised isikud, kelle kasutuses olev maa külgneb teemaaga, peavad 

hoolitsema, et nendele kuuluvad koduloomad ja-linnud ei pääseks teele. 

7.4. Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-, maaharimis-, ehitus-ja teisi töid tegevad 

juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et sõidukid ei kannaks teele pori, 

sõnnikut jne või tagavad selle pideva koristamise sõiduteelt, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel 

esinevast ohust vastavate liiklusmärkidega. 

7.6. Juhul, kui teemaaga külgneval maal kasvavad puud ja/või võsa võivad ohustada liiklust  
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teel või segavad teehoiutööde tegemist, on teega külgneva maa omanik või kasutaja 

kohustatud puud ja/või võsa kõrvaldama Ahja Vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks. Kui 

maa omanik või kasutaja ei teosta Ahja Vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks teeäärsete 

puude ja/või võsa raiet, korraldab teeäärte puhtaksraiumise Ahja Vallavalitsus omaniku või 

kasutaja kulul. 

 

 

 VIII Vallatee omaniku kohustused, õigused ja vastutus 
 

8.1. Vallateede liiklusohutuse ja sõidetavuse tagamiseks on vallavalitsus kohustatud: 

8.1.1. Hoidma vallateed ja rajatised korras, tagades sõidetavuse ja liiklusohutuse. 

8.1.2. Jälgima teede seisukorda ning tee ja teemaaga külgnevate alade kasutajate tegevuse 

seaduspärasust, rakendama meetmeid tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist 

ning ohu tekkimist liiklusele. 

8.1.3. Rakendama koheselt meetmeid avariidest, liiklusõnnetustest ja ilmastiku põhjustatud 

erakorraliste liiklustakistuste kõrvaldamiseks. 

8.2. Vallateede talihoolde korraldab Ahja Vallavalitsus. 

8.3. Ahja Vallavalitsuse poolt määratud isikutel on õigus: 

8.3.1. Eemaldada vallateele ja teemaale ilma nõuetekohase loata või kooskõlastamata 

paigaldatud objektid, sh reklaam-ja infovahendid nende omanike kulul. 

8.3.2. Reguleerida teehoiutööde puhul liiklust. 

8.3.3. Fikseerida vallateele tekitatud kahju ja esitada vallavalitsusele ettepanek kahju 

väljanõudmiseks süüdlaselt. 

8.3.4. Teostada kontrolli käesoleva eeskirja täitmiseks. 

8.3.5. Väljastada ja kontrollida erilubasid. 
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Lisa1 Kavandatavate ehitus-ja remondiobjektide nimekiri  
 

 

KOKKUJrk 

nr Tee nr Tee nimetus Tee pikkus m 2019 2020

1 1170001 Kripsi tee 3449 7 533 3 000 3 000 1 000 14 533

2 1170002 Suima tee 3145 10 943 1 095 660 12 698

3 1170003 Vaestemaja tee 2766 1 949 660 5 260 7 869

4 1170004 Tööstuse tee 323 0

5 1170005 Ärni tee 2809 1 000 1 000

6 1170006 Peetsalu tee 1208 1 000 1 000

7 1170007 Poe tee 3013 821 660 1 481

8 1170008 Kunnioru tee 4173 32 497 548 1 000 0 15 000 49 045

9 1170009 Jaoskonna tee 2228 9 371 5 420 1 000 1 500 17 000 34 291

10 1170010 Pilpa – Nisu tee 2578 17 639 1 000 15 000 15 000 48 639

11 1170011 Ringi tee 2227 1 853 548 2 000 2 000 6 401

12 1170012 Lauda tee 1390 620 548 330 660 660 660 3 478

13 1170013 Kollimäe tee 1904 675 684 660 330 10 000 1 000 13 349

14 1170014 Prügila tee 1492 2 420 2 346 2 000 660 3 000 1 000 11 426

15 1170015 Kruusa tee 407 0

16 1170016 Mesiniku tee 784 5 000 1 650 6 650

17 1170017 Kärsa kõrtsi – Võsaste 753 660 660 1 320

18 1170019 Mõtsküla karjalauda tee 242 0

19 1170020 Praksi tee 856 660 660

20 1170021 Kubja - Laane 1568 1 000 1 000

21 1170022 Kiriku tee 583 1 407 500 1 907

22 1170023 Paatsisoo tee 1018 274 1 320 4 000 5 594

23 1170024 Litvinovski - Rihma 435 660 660

24 1170025 Hirmo - Tamme 320 660 660

25 1170026 Seeba tee 908 1 000 1 000

26 1170027 Vanamõisa - Kure 602 660 660

27 1170028 Arramäe tee 2525 11 712 1 095 3 000 6 000 2 000 23 807

28 1170029 Valli-Mäeotsa tee 393 1 000 1 000

29 1170030 Erne tee 330 0

TÄNAVAD

30 1170201 Allika tn 789 22 268 6 200 28 468

31 1170202 Nooruse tn 101 1 000 1 000

32 1170203 Rahu tn 498 548 13 000 13 548

33 1170204 Tehase põik 318 660 4 900 5 560

34 1170205 Tehase tn 235 548 2 300 2 848

35 1170206 Pärna tn 254 3 900 3 900

36 1170207 Silla tn 248 3 800 3 800

37 1170010 Pilpa tee 640 24 466 24 466

RESERV 7 000 6 000 10 000 10 000 33 000

Kokku 47 512 145 353 14 475 52 130 52 560 50 560 51 640 366 718

AHJA VALD Kohalikust eelarvest, EUR

PÕLVAMAA Kuni 

2016 2016 2017 2018
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Lisa 2 
 

 

                                             Metsaveo eriluba 

 

 
Eriloa väljaandja : Ahja Vallavalitsuse korraldusega nr....määratud isik 

 

...................................................................................................................... 

 

Eriloa  taotleja: ............................................................................................ 
                                   ( nimi või nimetus, reg. nr. aadress, kontakttelefon) 

 

...................................................................................................................... 

 

Luba on välja antud metsamaterjali veoks ................................................... 
                                                                          (tee number ja nimi) 

 

....................................................................................................................... 

 

teele ajavahemikul ........................................................................................ 

 

Veotee pikkus ..................   Kavandatud vedude arv ................................... 

 

Tagatishüvituse suurus ................. EUR 

 

Kinnitus tagatishüvituse kohta ...................................................................... 

 

Veoki mark ja  reg. number............................................................ 

 

Kui  kasutatud teeseisund ei vasta veoeelsele olukorrale, viib veo korraldaja 

 

vallatee veoeelsesse seisukorda....................................................................... 
                                                                      (kuupäev) 

 

 

Loa väljaandja: .................................................................. 
                                   (nimi, allkiri, pitsat) 

 

Kuupäev .............................. 

 

 

 

 


