
 
 
 
 
 
 
 
 

LIIKLUSMÄRKIDEST HUNDINURGA KÜLAS 
 

Hundinurga küla asub Vaivara valla keskosas. Hundinurga külas on kuus Vaivara 
vallale kuuluvat maanteed kogupikkussga 9,650 km. 
Hundinurga küla teedel tuleks liiklust korraldada alljärgnevalt: 
 
1. Pavlovi teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8510440, 
pikkusega   2 380 meetrit, väljasõidul Surnuaia teele on paigaldatud liiklusmärk 221 
“Anna teed” ja raudtee ülesõitu hoiatavad märgid 121 “Üherööpmeline raudtee” ja 
123–128 “Ees on raudteeülesõidukoht”. 
Tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega PAVLOVI tee, mis paigaldada 
asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele. 
 
2. Targa teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8510480, pikkusega  
1 025 meetritei, ei ole paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
Tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega TARGA tee .  
Märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele. 
 
3. Auvere teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8510490, 
pikkusega  2 395 meetrit, väljasõidul riigimaanteele on paigaldatud liiklusmärk 221 
“Anna teed” . 
Tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee nimi” kirjega 
AUVERE tee, mis paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele ja PK 23+70 
vasemale tee pervele. 
 
4. Jaama teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8510500, pikkusega  
780 meetritei, ei ole paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
Tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee nimi” kirjega 
JAAMA tee .  
Märgid paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele. 
 
5. Vana kooli teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8511120, 
pikkusega 2 390 meetritei, ei ole paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
Tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega VANA KOOLI tee .  
Märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele. 
 
6. Tankla teele, asukohaga Hundinurga küla, Teeregistri numbriga 8511130, 
pikkusega 680 meetritei, ei ole paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
Tuleks paigaldada märid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee nimi” kirjega 
JAAMA tee .  
Märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele. 
 



Massi piirang paigaldada teed ülekoormusega transpordi eest kaitsmise eesmärgil. 
Teed on ehitatud kuni 8 tonnise massiga autode jaoks ja teekatendi remont ei ole 
oluliselt muutnud tee kapitaalsuse astet- tee tammid on vanad. 
 


