
 
 
 

LIIKLUSMÄRKIDEST OLGINA ALEVIKUS 
 

Olgina alevik asub Vaivara valla lääneservas. Olgina aleviks on kaksteist Vaivara 
vallale kuuluvat maanteed ja tänavat kogupikkussga 9,76 km. 
Olgina alevik teedel tuleks liiklust korraldada alljärgnevalt: 
 
1. Narva maanteele, Teeregistri numbriga 8510840, pikkusega 725 meetrit, enne 
ristumist riigimaantedeega ja Metsa tänavaga on paigaldatud liiklusmärgid 221 “Anna 
teed” ning PK 0+50 on paigaldatud märk 571 “Asula”ja 572 “Asula lõpp”.  
PK 4+20, PK 5+50 ja PK 6+80 on paigaldatud tehiskõrgend vähendatud kiiruse 
hoidmiseks koos märkidega 156 “Ees on künnis”. 
PK 3+60 ja PK 7+10 on paigaldatud märk 341 “Massi piirang” kirjega 8T. 
Täiendavalt tuleks paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele ja PK 7+10 
vasakule tee pervele märgid 644 ”Tee nimi” kirjega NARVA mnt. ning PK 0+80 ja 
PK 3+40 märgid133 ja 134 “Ristumine kõrvalteega”. 
 
2. Tiigi tänavale, Teeregistri numbriga 8510850, pikkusega 860 meetrit, PK 0+80, PK 
2+40 ja PK 6+90 on paigaldatud tehiskõrgend vähendatud kiiruse hoidmiseks koos 
märkidega 156 “Ees on künnis”. 
Ristumistele Narva mnt. ja Metsa tänavaga on paigaldatud liiklusmärgid 221 “Anna 
teed”, 573 “Õueala” ja 574 “Õueala lõpp” ning tuleks täiendavalt paigaldada märid 644 
”Tee nimi” kirjega TIIGI tn. 
 
3. Metsa tänavale, Teeregistri numbriga 8510860, pikkusega 510 meetrit, ei ole 
paigaldatud ühtegi märki. 
Tuleks mõlemasse tänava otsa paigaldada märgid 644 ”Tee nimi” kirjega METSA tn 
ning  PK 0+10 paigaldada märgid 571 “Asula”ja 572 “Asula lõpp” 
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 
 
4. Vana-Olgina tänavale, Teeregistri numbriga 8510870, pikkusega 130 meetrit, enne 
ristumist riigimaanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed” ja liiklusmärk 
573 “Õueala” .  
Täiendavalt tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee 
nimi” kirjega “VANA-OLGINA tn”.  
Täiendavad märgid paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele. 
 
5. Saekaatri tänavale, Teeregistri numbriga 8510880, pikkusega 520 meetrit, enne 
ristumist Narva maanteega ja Männiku tänavaga on paigaldatud liiklusmärk 221 
“Anna teed”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega SAEKAATRI tn.  
Täiendav märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele 
 
6. Männiku tänavale, Teeregistri numbriga 8510890, pikkusega 690 meetrit, enne 
ristumist Narva maantee tänavaga tuleks paigaldada liiklusmärgid 221 “Anna teed” ja 
644 ”Tee nimi” kirjega MÄNNIKU tn.  PK 0+70 tuleks paigaldada märk 341 “Massi 
piirang” kirjega 8T 
Täiendavad märgid paigaldada vasemale tee pervele 
 



7. Lasteaia tänavale, Teeregistri numbriga 8510900, pikkusega 105 meetrit, enne 
ristumist Narva maantee tänavaga tuleks paigaldada liiklusmärgid 221 “Anna teed” ja 
644 ”Tee nimi” kirjega LASTEAIA tn.  
Täiendavad märgid paigaldada asukohaga PK0+ 10 paremale tee pervele 
 
8. Töökoja tänavale, Teeregistri numbriga 8510910, pikkusega 370 meetrit, enne 
ristumist Männiku tänavaga ja Narva mnt.-ga tuleks paigaldada liiklusmärgid 221 
“Anna teed” ja märgid 644 ”Tee nimi” kirjega TÖÖKOJA tn. 
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 
 
9. Aasakeste tänavale, Teeregistri numbriga 8510920, pikkusega 170 meetrit, 
ristmikule Metsa tänavaga ja Tiigi tänavaga tuleks paigaldada liiklusmärgid 221 
“Anna teed”, märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja märgid 644 ”Tee nimi” kirjega 
AASAKESTE tn.  
Täiendavad märk paigaldada paremale tee pervele. 
 
10. Hõbepajude teele, Teeregistri numbriga 8511200, pikkusega 3 200 meetrit, ei ole 
paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
PK 0+10 Tuleks paigaldada märk  221 “Anna teed”, märk 341 “Massi piirang” 
kirjega 8T ja märk 644 ”Tee nimi” kirjega HÕBEPAJUDE tee.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 
 
11. Sigalatagune teele, Teeregistri numbriga 8511210, pikkusega 1 070 meetrit, ei ole 
paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
PK 0+10 Tuleks paigaldada märk  221 “Anna teed”, märk 341 “Massi piirang” 
kirjega 8T ja märk 644 ”Tee nimi” kirjega SIGALATAGUNE tee.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 
 
12. Tagala teele, Teeregistri numbriga 8511030, pikkusega 1 410 meetrit, ei ole 
paigaldatud ühtegi liiklusmärki. 
Täiendavalt tuleks paigaldada asukohaga PK 0+10 märk  221 “Anna teed”, märk 644 
”Tee nimi” kirjega TAGALA tee  ja märk 341 “Massi piirang” kirjega 8T.  
Täiendavad märgid paigaldada 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. 
 


