
LIIKLUSMÄRKIDEST VAIVARA KÜLAS 
 

Vaivara küla asub Vaivara valla lääneservas. Vaivara külas on kuusteist Vaivara 
vallale kuuluvat maanteed ja tänavat kogupikkussga 13,69 km. 
Vaivara küla teedel tuleks liiklust korraldada alljärgnevalt: 
 

1. Vana tee teele, Teeregistri numbriga 8510090, pikkusega 780 meetrit, enne ristumist 
riigimaantedeega on paigaldatud liiklusmärgid 221 “Anna teed”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja märgid 644 ”Tee 
nimi” kirjega VANA tee. 
Täiendavad märgid paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele ja PK 7+60 
vasakule tee pervele. 
 

2. Mare teele, Teeregistri numbriga 8510100, pikkusega 105 meetrit, tuleks paigaldada 
märk 644 ”Tee nimi” kirjega MARE tee. 
Täiendav märk paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele. 
 

3. Suvila teele, Teeregistri numbriga 8510110, pikkusega 1805 meetrit, enne ristumist 
riigimaanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee 
nimi” kirjega SUVILA tee.  
Täiendavad märgid paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele 

 

4. Sirgala maanteele, Teeregistri numbriga 8510120, pikkusega 940 meetrit, enne ristumist 
riigimaanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed” ja liiklusmärk 573 
“Õueala”. PK 0+70 ja PK 2+80 on paigaldatud Tehiskõrgend vähendatud kiiruse 
hoidmiseks koos märkidega 156 “Ees on künnis”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee 
nimi” kirjega “SIRGALA mnt”.  
Täiendavad märgid paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele. 
 

5. Aasa tänavale, Teeregistri numbriga 8510130, pikkusega 190 meetrit, enne ristumist 
Sirgala maanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega AASA tn.  
Täiendav märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele 

 

6. Nurme tänavale, Teeregistri numbriga 8510140, pikkusega 245 meetrit, enne ristumist 
Aasa tänavaga tuleks paigaldada liiklusmärgid 644 ”Tee nimi” kirjega NURME tn.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 

 

7. Rohu tänavale, Teeregistri numbriga 8510150, pikkusega 195 meetrit, enne ristumist 
Aasa tänavaga tuleks paigaldada liiklusmärgid 221 “Anna teed” ja 644 ”Tee nimi” 
kirjega ROHU tn.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 

 

8. Kodu teele, Teeregistri numbriga 8510160, pikkusega 75 meetrit, enne ristumist riigi 
maanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed” ja liiklusmärk 573 “Õueala”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega KODU tee.  
Täiendav märk paigaldada asukohaga PK 0+10 paremale tee pervele 

 
 



9. Ristiku tänavale, Teeregistri numbriga 8510170, pikkusega 165 meetrit, ristmikule Kodu 
teega tuleks paigaldada liiklusmärk 644 ”Tee nimi” kirjega RISTIKU tn.  
Täiendav märk paigaldada paremale tee pervele 

 

10. Jõe tänavale, Teeregistri numbriga 8510180, pikkusega 230 meetrit, enne ristumist 
Ristiku tänavaga tuleks paigaldada märk 644 ”Tee nimi” kirjega JÕE tn.  
Täiendav märk paigaldada paremale tee pervele 

 

11. Raudtee tänavale, Teeregistri numbriga 8510190, pikkusega 340 meetrit, enne ristumist 
riigi maanteega tuleks paigaldada märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee 
nimi” kirjega RAUDTEE tn.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 

 

12. Prügimäe teele, Teeregistri numbriga 8510200, pikkusega 2 535 meetrit, enne ristumist 
riigimaanteega on paigaldatud liiklusmärk 221 “Anna teed”. 
Täiendavalt tuleks paigaldada asukohaga PK 0+20 märk 644 ”Tee nimi” kirjega 
PRÜGIMÄE tee ja asukohaga PK9+00 341 “Massi piirang” kirjega 8T.  
Täiendavad märgid paigaldada paremale tee pervele 

 

13. Poe teele, Teeregistri numbriga 8510210, pikkusega 285 meetrit, tuleks paigaldada 
märgid 341 “Massi piirang” kirjega 8T ja 644 ”Tee nimi” kirjega POE tee. 
Täiendav märk paigaldada asukohaga PK 0+20 paremale tee pervele. 
 
14. Uudismaa teele, Teeregistri numbriga 8511040, pikkusega 2410 meetrit, tee väga vähese 
kasutamise tõttu ei ole otstarbekas märke paigaldada 
 
15. Paralleel teele, Teeregistri numbriga 8511050, pikkusega 2310 meetrit, tee väga vähese 
kasutamise tõttu ei ole otstarbekas märke paigaldada 
 
16. Reidepõllu teele, Teeregistri numbriga 8511060, pikkusega 1080 meetrit, tee väga vähese 
kasutamise tõttu ei ole otstarbekas märke paigaldada 
 

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. 
 


