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Õiguslikud alused

Transpordiamet korraldab maakonnaliinide ja kaugliinide taristu objektide 
planeerimist ja haldamist ning võtab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude 
loomiseks (ÜTS §16 lg 1 p 4) 
Kohaliku omavalistuse üksus korraldab kohaliku ühistranspordi taristu objektide 
planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning rakendab meetmeid 
ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks. (ÜTS § 13 lg 1 p 4) 

Eeltoodu põhjal on olevate teede s.h. riigiteede äärde peatuste rajamine KOV-i
ülesanne. 
Uue riigitee ehituse või rekonstrueerimise käigus oleme nõus koostöös KOV-i ja 
piirkondliku ühistranspordikeskusega määrama uute peatuste asukohad ja 
finantseerima nende ehitust teehoiukava vahendistest.



Peatus

• Kasutatakse avalikul või kommertsliiniveol reisijate bussi 
sisenemiseks või väljumiseks

• Sõiduplaanis toodud peatus peab olema märgitud riiklikus 
ühistranspordiregistris ning märgistatud looduses

• Ühissõiduk ei tohi peatuda peatuste vahelisel alal või peatustes, 
mida ei ole märgistatud, v.a kui see võimalus on ette nähtud 
kinnitatud sõiduplaanis

• Õpilasliin on eriotstarbeline liin, lähtutakse liiklusseaduses 
sätestatud nõuetest reisijate turvalisuse tagamisel 



Bussipeatuste tüübid (normide tabel 5.6)



Peatuste asukoha valik

 Jalgsi läbitav vahemaa ei tohiks kujuneda ülemäära pikaks
 Peatus peab olema ohutu nii reisijatele kui ka bussidele
 Peatusest või selle kasutamisest ei tohi tekkida ohtu muule liiklusele
 Peatusesse peab olema võimalik sujuvalt sõita
 Sotsiaalne kontroll hoiab ära vandalismiaktid
 Liiga lühikesed peatuste vahed aeglustavad liigselt busside

sõidukiirust
 Vajaduse korral peab olema võimalik tagada sõidukite vahetamine

ning reisijate peatusesse toomine ja vastuvõtmine



Taotlus peatuse rajamiseks või asukoha muutmiseks

• KOV esitab taotluse maantee@transpordiamet.ee
• Taotluses tuuakse välja:
a) eeldatav kasutajate arv;
b) soovitud asukohad skeemil või kaardil (kui peatust soovitakse 

mõlemale teepoolele, tuua see välja);
c) peatuste koordinaadid;
d) riigitee nr ja kilometraaž;
e) info, kas soovitakse paigaldada ainult märk ja ooteala või rajada ka 

tasku, ooteplatvorm, ootekoda, valgustus. 
• Mitme peatuse korral esitatakse üks ühine taotlus



Nõuded peatuste rajamisel riigiteede äärde

• Liiklusmärk 541a ja ooteala – lähtume määruse „Tähistatavate 
teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord 
ning sihtpunktidele viitamise süsteem“ §2 ja §9 (anname 
nõusoleku)

• Bussipeatuse tasku ja ooteplatvorm – lähtume EhS § 70 lg 3 
(nõusolek bussipeatuse ehitamiseks) ja § 99 lg 3 (nõuded platvormi, 
vajadusel valgustuse projekti koostamiseks). Peatuste 
väljaehitamiseks sõlmitakse leping. Kui platvorm katastriüksusel, 
sõlmitakse IKÕ leping

• Ootekoja paigaldamine (platvormi ei ehitata) – lähtume EhS § 70 lg 
2 ja 3, anname nõusoleku  



Kokkuvõte

• Oluline koostöö ohutu ja toimiva peatuse asukoha leidmisel
• Peatuse asukoha muutmine – uus liiklussituatsioon, uus vaade 

ohutusele (pildina näide)
• Ehitatud peatus peab saama registrisse



Näited



Mõistlikku peatuste kavandamist ja kasutamist!

Marje-Ly Rebas

Taristu kooskõlastuste üksus

marje-ly.rebas@transpordiamet.ee


