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JUHEND: Raskete (talviste) ilmaolude kehtestamine (tuvastamine, määratlemine) ja
kehtivuse lõpetamine
1. Eesmärk
Tee korrashoiuga tegelevate osapoolte käitumisreeglid Riigi Ilmateenistusest või muudest
ilmaprognoose edastavatest portaalidest saadava ohtliku ilma hoiatuse korral ja raskete
ilmaolude tuvastamisel, vastava piirkonna, tee või teelõigu määratlemisel ning sellest
teavitamisel.
2. Mõisted ja lühendid
Rasked ilmaolud – ilmastikutingimused, mille puhul esineb vähemalt üks järgmistest
asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul,
lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul, kui samaaegselt on tugev
tuul puhanguti üle 12 m/s ning lumi tekitab ohtlikud tuisuvaalud üle lumekihi kriitilise paksuse,
või muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib
olulisel määral olla raskendatud.
Raskete ilmaoludega piirkond – piiritletud ala, tee või teelõik, milles valitsevad rasked
ilmaolud.
Jäide – vihma või suure õhuniiskuse mõjul tee pinnale, mille temperatuur on alla 0 °C, tekkinud
tihe jääkiht.
Hooldustsükli aeg – tähtaeg, mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud.
3. Sisendid
Sisendi
nimi
(dokument
või
sündmus)
Riigi Ilmateenistuselt
saadav ohtliku ilma
hoiatus.

Sisendi
(n
paber,
suuline, …)
Digitaalne.

vorm Sisendi
talletamine/säilitamine
digitaalne, (vajadus, kus säilitatakse, tähtajad)

Regiooni
teehoiu Suuline, digitaalne
osakonna juhi või
korrashoiu
projektijuhi hinnang
ilmaolude kohta.1

Elektrooniline kanne regiooni teehoiu
osakonna korrashoiu projektijuhi või
teehoiu osakonna juhataja poolt hoolde
sündmuste infosüsteemi (edaspidi
HOSIS).
Elektrooniline kanne regiooni teehoiu
osakonna korrashoiu projektijuhi või
teehoiu osakonna juhataja poolt
HOSIS-sse.

4. Väljundid

1

Väljundi
nimi Väljundi vorm
(protsessi tulemus:
dokument v sündmus)

Väljundi
talletamine/säilitamine
(vajadus, kus säilitatakse, tähtajad)

Otsus
raskete Digitaalne.
ilmaolude
tuvastamise
ja

Elektrooniline kanne hoolde HOSISsse.

Maanteeameti regiooni teehoiu osakonna juhatajat ja korrashoiu projektijuhti asendab vajadusel vastava
regiooni teehoiu osakonna hoolde juhtivinsener
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vastava piirkonna,
tee või teelõigu
määratlemise kohta.
5. Osapooled ja vastutus
Osapool (ametinimetus v asutus v amet v Vastutus
protsessi
raames
isik)
Ohtliku
ilma
hoiatuse
edastamine
Riigi Ilmateenistus
Maanteeametile ja hooldeettevõtetele.
Ohtliku ilma hoiatuse vastuvõtmine.
Liiklusjuhtimiskeskus (edaspidi LJK)
Vormikohaste raskete ilmaolude teadete
vastuvõtmine. Pressiteadete koostamine ja
edastamine.
Ohtliku ilma hoiatuse vastuvõtmine.
Piirkondliku teehooldaja hooldejuht
Teeolude monitoorimine. Motiveeritud
ettepaneku tegemine Maanteeameti regiooni
teehoiu
osakonna
juhatajale
raskete
ilmaolude ja vastava piirkonna, tee või
teelõigu määratlemiseks.
Maanteeameti avalike suhete osakond Koostöös LJK-ga raskete ilmaolude teate
lõppvariandi ülevaatamine, vajadusel uute
(edaspidi ASO)
teadete koostamine ja edastamine vajalikele
pressi kontaktidele.
Maanteeameti regiooni teehoiu osakonna Ohtliku ilma hoiatuse vastuvõtmine. Otsuse
vastuvõtmine raskete ilmaolude tuvastamise
juhataja
ja piirkonna, tee või teelõigu määratlemise
kohta ning vastavate vormikohaste teadete
edastamine, vastutav käesoleva juhendi
täitmise eest.
Maanteeameti
regiooni
korrashoiu Ohtliku ilma hoiatuse vastuvõtmine.
Teeolude monitoorimine ja teede seisukorra
projektijuht
kohta hinnangu andmine regiooni teehoiu
osakonna juhatajale.
Maanteeameti alalise kriisikomisjoni Ohtliku ilma hoiatuse, raskete ilmaolude
tuvastamise ja vastava piirkonna, tee või
juht
teelõigu määratlemise, liiklejate teavitamise
teadete vastuvõtmine.
Maanteeameti alalise kriisikomisjoni juhi Ohtliku ilma hoiatuse, raskete ilmaolude
tuvastamise ja vastava piirkonna, tee või
asetäitja
teelõigu määratlemise, liiklejate teavitamise
teadete vastuvõtmine.
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6 Juhendiga seotud õigusaktide loetelu
6.1 Ehitusseadustik;
6.2 Liiklusseadus;
6.3 Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus nr 92 „Tee seisundinõuded“.
7. Kirjeldus
Talviste ilmaoludega kaasnev tihe lume- ja lörtsisadu, tuisk ning jäite tekkimine võivad
halvendada teede läbitavust ning raskendada teede korrashoidu. Riigi Ilmateenistuselt saadava
talvise ohtliku ilma hoiatuse korral analüüsib regiooni teehoiu osakonna juhataja koostöös
korrashoiu projektijuhiga olukorda, võttes arvesse lähi tundide ilmaprognoosi, korrashoiu
projektijuhtide monitooringuid ja teehooldaja võimekust olukorraga toime tulla. Kui selgub, et
kehtestatud teede seisundinõuete tagamine võib tiheda või katkematu lumesaju, tuisu või jäite
tõttu muutuda ebareaalseks, on regiooni teehoiu osakonna juhatajal õigus välja kuulutada
vastavas piirkonnas, teel või teelõigul rasked ilmaolud.
8. Tegevused
8.1. Talvise ohtliku ilma hoiatuse korral analüüsib regiooni teehoiu osakonna juhataja
koostöös teehooldaja hooldejuhiga olukorda, võttes arvesse lähi tundide ilmaprognoosi,
regiooni teehoiu osakonna korrashoiu projektijuhtide monitooringuid ja teehooldaja
võimekust olukorraga toime tulla.
8.2. Motiveeritud ettepaneku raskete ilmaolude ja vastava piirkonna, tee või teelõigu
määratlemiseks teeb regiooni teehoiu osakonna juhatajale teehooldaja või vastava
piirkonna korrashoiu projektijuht teede seisukorra ja ilmaprognoosi jälgimise alusel.
8.3. Kui regiooni teehoiu osakonna juhataja prognoosib, et kehtestatud seisundinõuete tagamine
võib tiheda või katkematu lumesaju või jäite tõttu muutuda ebareaalseks, on tal õigus välja
kuulutada vastavas piirkonnas, teel või teelõigul rasked ilmaolud.
8.4. Raskete ilmaolude piirkonnas, teel või teelõigul määrab regiooni teehoiu osakonna juhataja
kehtivatest seisundinõuetest kõrvalekaldumise ulatuse (nt hooldetsükli aegade pikenemine)
ning raskete ilmaolude kehtivuse ligikaudse aja. Raskete ilmaoludega piirkonnas, teel või
teelõigul võib teehooldaja kehtivatest seisundinõuetest kõrvale kalduda tee omaniku
määratud ulatuses.
8.5. Raskete ilmaolude väljakuulutamisel tegutseb teehooldaja oma hooldepiirkonnas vastavalt
ettevõttesisesele tegevusplaanile raskete talviste ilmaolude korral.
8.6. Regiooni teehoiu osakonna juhataja fikseerib oma otsused raskete ilmaolude kohta HOSISes.
8.7. Liiklejaid teavitatakse rasketest ilmaoludest ja vastava piirkonna, tee või teelõigu
määratlemisest. Regiooni teehoiu osakonna juhataja saadab vastava teate telefoni teel
Maanteeameti alalise kriisikomisjoni juhile ja juhi asetäitjale, ASO-le ning LJK-le
(kriisitelefon 5300 5329). LJK-le esitatav teade tuleb lisaks viivitamatult edastada e-posti
teel (tmc@mnt.ee). LJK edastab teate teadmiseks teeinfo@112.ee. Teates tuleb märkida
millistes maakondades, piirkonnas, teel või teelõigul ja mis ajast alates on rasked ilmaolud
kehtestatud. Teate näidisvorm on toodud käesoleva juhendi punktis 10. LJK edastab teate
e-posti teel kriisisituatsiooni adressaatidele.2

2

Kriisisituatsiooni adressaadid – e-posti adressaatide loend (nn pressiteate grupp – Maanteeameti juhtkond,
meediakanalid, häirekeskus), millele LJK edastab teateid liikluse katkestuste, elutähtsa teenuse katkestuse,
hädaolukorra vahetu ohu ja hädaolukorra realiseerumise puhul.
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8.8. Kui ohtlik ilm püsib ja teehooldaja poolt raskete ilmaolude leevendamiseks rakendatud
meetmed ei ole piisavad, et võimalikult kiiresti taastada tee vastavus kehtestatud tee
seisundinõuetele, tuleb Maanteeameti regioonil lisaks fikseerimisele HOSIS-es, teavitada
liiklejaid, Maanteeameti alalise kriisikomisjoni juhti ning asetäitjat ja regionaalse
kriisikomisjoni esimeest.
8.9. Kui rasked (talvised) ilmaolud mööduvad ilma vajaduseta käivitada elutähtsa teenuse
toimepidevuse plaanile vastavad tegevused ning teehooldaja on suuteline taas tagama tee
seisunditaset hooldustsükli aja jooksul, tuvastab regiooni teehoiu osakonna juhataja raskete
ilmaolude lõppemise.
8.10. Ettepaneku raskete (talviste) ilmaolude lõppemise tuvastamiseks võib teha nii regiooni
teehoiu osakonna juhataja kui ka teehooldaja hooldejuht, analüüsides enne põhjalikult
olukorda.
8.11. Raskete ilmaolude lõppemise tuvastamisel edastab regiooni teehoiu osakonna juhataja
vastava teate telefoni teel Maanteeameti alalise kriisikomisjoni juhile, Maanteeameti
alalise kriisikomisjoni juhi asetäitjale, ASO-le ning LJK-le (kriisitelefon 5300 5329). LJKle esitatav teade tuleb viivitamatult edastada ka e-posti teel (tmc@mnt.ee). Teates tuleb
märkida millistes maakondades, piirkonnas, teel või teelõigul ja mis ajast alates on
rasketest ilmaoludest tingitud olukord lõppenud. Teate näidisvorm on toodud juhendis
punktis 11. LJK edastab teate e-posti teel kriisisituatsiooni adressaatidele.
9. Reeglid, nõuded
9.1. Ennetavate meetmete rakendamiseks analüüsib teehooldaja Riigi Ilmateenistuste teadet,
Teeilmakeskuse prognoosi ja vajadusel võtab ühendust regiooni teehoiu osakonna
juhatajaga, kui 2,5 cm lund on sadanud ühe tunni jooksul ja prognoos näitab lumesaju jätku.
9.2. Rasked ilmaolud piirkonnas, teel või teelõigul tuvastatakse järgneva info alusel:
 Riigi Ilmateenistuse ohtliku ilma hoiatus ja teeilma prognoos;
 teeilmajaamade andmed;
 teekaamerate pildid;
 hooldesõidukite GPS andmed;
 teehooldaja selgitus olukorra ja rakendatavate meetmete kohta;
 järelevalve hinnang.
10. Raskete ilmaolude ja vastava piirkonna, tee või teelõigu määratlemise teate
näidisvorm:
(Regiooni teehoiu osakonna juhataja esitab LJK-le telefoni teel (kriisitelefon 5300 5329)
ja viivitamatult ka e-posti teel (tmc@mnt.ee).
Rohke lumesaju ja tuisu (või libeduse) tõttu (Põhja, Ida, Lõuna, Lääne) Eestis on liiklus
…. maakonnas ja ….. maakonnas häiritud. Nimetatud maakond /nimetatud maakonna
teed …. , … / on määratud alates … (kuupäev) kella …. st raskete ilmaoludega
piirkonnaks.
Liiklusjuhtimiskeskus lisab teatele järgmise teksti:
Raskete ilmaoludega piirkonnas jätkub lumetõrje teostamine, kuid osa teid võivad siiski
muutuda läbimatuteks. Selle piirkonna elanikel palume teedel erilise vajaduseta mitte
liigelda. Raskeveokite juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.
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11. Rasketest ilmaoludest tingitud olukorra lõppemise teate näidisvorm:
(Regiooni teehoiu osakonna juhataja esitab LJK-le telefoni teel (kriisitelefon 5300 5329)
ja viivitamatult ka e-posti teel (tmc@mnt.ee)).
Ilmaolud …. maakonnas ja …. maakonnas /… maakonna ja … maakonna teedel … ,
… /, kus kehtestati täna (eile) kell …. raskete ilmaoludega piirkond, on paranenud ning
häiritud liiklus taastub. Rasketest ilmaoludest tingitud olukord on lõppenud …
(kuupäev) alates kella … st.
Liiklusjuhtimiskeskus lisab teatele järgmise teksti:
Tee korrashoid jätkub tavapäraste hooldustsüklitega. Raskeveokite juhid, kes on raskete
ilmaolude tõttu peatanud sõiduki, võivad teekonda jätkata.
12. Toetavad infosüsteemid
Infosüsteemi/e-teenuse nimetus
Hoolde sündmuste infosüsteem (HOSIS)

Kooskõlastanud: Raido Randmaa

Kirjeldus, milleks kasutatakse
Kanded ilmaoludest ja otsused raskete
ilmaolude tuvastamisest ja vastava
piirkonna, tee või teelõigu määratlemisest.
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Lisa 1 Raskete (talviste) ilmaolude kehtestamine (tuvastamine, määratlemine) ja kehtivuse lõpetamine

Versioon
03

Kinnitamise kuupäev:

Kinnitas:
Raido Randmaa

Koostas:
Toomas Luik

