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EESSÕNA
Vormsi valla teehoiukava 2022-2027 on koostatud Vormsi Vallavalitsuse tellimusel Estroad OÜ
(registrikood 11573348, MTR kohased majandustegevusteadete numbrid EEK001325,
EPE001135, ELK000072, EEH008954, EEO003468) poolt perioodil november 2021 – jaanuar
2022.
Teehoiukava vastutav koostaja on Priit Paabo (volitatud teedeinsener, tase 8, teeehitus ja
-korrashoid, ametialad ehitusjuhtimine ja ehitustegevuse juhtimine, kutsetunnistus nr 167874;
volitatud teedeinsener, tase 8, sillaehitus ja -korrashoid, ametialad ehitusjuhtimine ja
ehitustegevuse juhtimine, kutsetunnistus nr 174871; diplomeeritud teedeinsener, tase 7,
teeehitus ja -korrashoid, ametiala projekti ekspertiisi tegemine, kutsetunnistus nr 167876;
teedeinsener, tase 6, teeehitus ja -korrashoid, ametiala omanikujärelevalve, kutsetunnistus nr
167877).
Vormsi Vallavalitsuse poolt on teehoiukava koostamisel osalenud Ene Sarapuu, Aivar Nõva,
Maris Jõgeva, Riina Nedzelskiene, Meeme Veisson ning teised Vormsi Vallavalitsuse töötajad.
Töö vastutav koostaja tänab kõiki, kes andsid omapoolse panuse teehoiukava koostamisse.
Teehoiukavas on käsitletud Vormsi valla tee- ja teehooldustööde planeerimist ja teostamist
perioodil 2022−2027. Teehoiukavas on välja toodud nii seadusandlusel põhinevad nõuded kui
ka põhimõtted, millest on võimalik lähtuda kogu valla territooriumil paiknevate teede hoiul.
Samuti on teehoiukavas antud soovitusi teehoiutööde kavandamiseks ja teostamiseks, arvestades
seejuures kohaliku omavalitsuse senist praktikat ning tehnilisi ja majanduslikke võimalusi.
Teehoiukavas on välja toodud lähiaastate teedega seotud investeeringuvajadused, mis võivad
lähtuvalt valla arengust või välistest teguritest (nt riigipoolse rahastuse muudatused, erinevate
toetusmeetmete avanemine, eraarendajate tegevus jne) muutuda.
Teehoiukava lõppeesmärk on kompaktne dokument, mis annab suunised teedevõrgu omaniku
valikuteks teehoiu korraldamisel, lihtsustades sellega igapäevast tööd ja pannes aluse
majanduslikult põhjendatud tehniliste lahenduste kasutamiseks.
Vormsi valla teehoiukava 2022-2027 koosneb tekstilisest osast ja lisadest, mida on nimetatud
tekstiosas ja mis on loetletud teehoiukava lõpus.
Teehoiukava teksti osas on rasvase kirjaga toodud laused ja lõigud, mida teehoiukava koostaja
on pidanud Vormsi valla kohalike teede hoiu kontekstis vajalikuks rõhutada.
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Kasutatud vahendid
Välitööd toimusid ajavahemikul novembris 2021.
Teehoiukava koostamiseks on välitöödel kasutatud järgmisi seadmeid ja mõõtevahendeid:
sõiduauto koos GPS positsioneerimisega sõiduki pardakaameraga, digitaalne fotoaparaat,
digitaalne mõõteratas Roadrunner MP401E, metallist mõõdulint ja sülearvuti.
Töös toodud graafilise osa koostamiseks on kasutatud Maa-ameti, riikliku teeregistri, Google
Maps ja Regio OÜ kaardirakendusi. Samuti on eelnimetatud rakendustes sisalduvaid andmeid
kasutatud töö sisu koostamiseks.
Teehoiukava lisaks olevad andmetabelid on koostatud programmiga MS Excel.
Teehoiukava lisaks olev Statistikaameti poolt koostatud elanike paiknemise kaart on pdfformaadis ja vaadatav programmiga Adobe Acrobat (vabavaraline versioon on alla laetav
aadressilt https://get.adobe.com/reader/).
Teehoiukava lisaks olevad GIS-põhised kaardid on koostatud AB Artes Terrae OÜ poolt
programmiga QGIS. Kaartide vaatamiseks võib kasutada veebist alla laetavaid vabavaralisi
GIS-rakendusi (näiteks võib kasutada programmi QGIS, mis on vabavarana alla laetav aadressilt
https://qgis.org/en/site/forusers/download.html).
Üldlevinud programmidega kasutamiseks on kaardid kavale lisatud ka pdf-formaadis, kuid
nendel kuvatav info hulk on GIS-põhiste kaartidega võrreldes piiratum.
Teehoiukava lisaks olevad fotod on jpg-formaadis ja on vaadatavad vastavate üldlevinud
rakendustega.
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1. Vormsi valla üldinfo
Vormsi vald on omavalitsusüksus Lääne maakonnas, hõlmates lisaks Vormsi saarele ka
väikesaari ja laide (suuremad nendest on Pasilaid, Suur-Tjuka ja Harilaid). Omavalitsusüksus
Vormsi vald moodustati 1991. aasta 19. detsembril [1].

Joonis 1. Vormsi valla paiknemine (Google Maps)

Vormsi saare pindala on 93 km2, suurim laius ulatub üheksa kilomeetrini ja pikkus kümne
kilomeetrini. 01.01.2022 seisuga on Vormsi valla rahvaarv 444 elanikku, olles omavalitsustest
Ruhnu valla järel väikseima rahvaarvuga omavalitsus Eestis [2]. Asutus on suhteliselt hõre,
kuna saarel paiknevad lisaks põllumajanduslikele maadele ka metsamassiivid.
Ühendus mandriga toimub praamiga Rohuküla ja Sviby sadamate kaudu, talviti on võimaluse
korral rajatud ka jääteid. Vormsis on ka murukattega lennuväli, millelt regulaarlende ei toimu.
Kokku on Vormsi vallas 14 küla: Borrby, Diby, Fällarna, Förby, Hosby, Hullo, Kersleti,
Norrby, Rumpo, Rälby, Saxby, Sviby, Suuremõisa, Söderby. Vormsi valla halduskeskus asub
Hullo külas.
Statistikaameti andmetel [3] koostatud Vormsi valla elanike paiknemise joonisel (joonis 2) on
selgesti näha elanike koondumine nii Hullosse kui ka ringtee-äärsetesse küladesse (lisaks ka
ringteest kõrvale jäävate Borrby ja Rumpo küladesse). Samuti on kaardilt näha väga hõreda või
puuduva asutusega alad – metsad, põllud ja liigniisked alad.
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Joonis 2. Vormsi valla elanike paiknemine 2021. aastal 1x1 km ruudustikul (Statistikaamet)

Vormsi vallas on ühe asutusena lasteaed-põhikool.
Vormsi vallas ei tegutse suuri ettevõtteid. Mikro- ja väikeettevõtteid on tegutsemas erinevates
valdkondades – metsanduses, põllumajanduses, ehituses, turismisektoris. Turism on kohalike
jaoks oluline elatusallikas.

2. Teehoiukava koostamise alused
Teehoiukava koostamisel on lähtutud järgnevatest alustest:
- Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, sh seadused ning valdkonda reguleerivad määrused
ja käskkirjad;
- Eesti Vabariigis kehtivad standardid;
- Lääne maakonnaplaneering 2030+;
- Lääne maakonna arengustrateegia 2035+;
- Vormsi valla üldplaneering;
- Vormsi valla arengukava 2020-2030;
- Vormsi valla eelarvestrateegia 2021-2025;
- asjakohane infovahetus Vormsi Vallavalitsuse ja erinevate ametkondade ning asutustega.
Järgnevalt on kokkuvõtlikult välja toodud teehoiukava koostamise aluseks olevates
dokumentides sisalduv Vormsi valla teehoiuga seotud teave.
2.1 Lääne maakonnaplaneering 2030+
Lääne maakonnaplaneering 2030+ [4] on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 2018.
aastal. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ruumilise arengu põhimõtete
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määratlemine maakonna tasandil ja sisendi andmine kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu
koostamiseks.
Planeeringu kohaselt tuginetakse asustuse arengu kavandamisel keskuste võrgustikule ja
nendevaheliste ühenduste tugevdamisele.
Tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks
soositakse kohalike tugevate keskuste säilimist väljaspool Haapsalu linnastut, võimaldades
töökohtade ja igapäevaeluks vajalike teenuste kättesaadavust elukoha lähedal.
Teenuste kättesaadavus on seotud liikumisvõimalustega, sh ühistranspordiga. Teenuste
kättesaadavuse tagamiseks peab ühistranspordi korraldus vastama vajadustele nii keskuste
tagamaal kui ka erinevate keskuste vahel.
Liikumisvõimaluste arendamisel luuakse võimalused ühistranspordi toimimiseks ning
kergliiklejatele liikumiseks. Seejuures arvestatakse oluliste väljakujunenud ja lisanduvate (uute
arenduste puhul) trajektooridega ning seatakse esikohale ühistranspordikasutajate kui ka
kergliiklejate mugavus, ohutus jm vajadused.
Planeeringus peetakse liikumisvõimaluste tagamise alusena silmas teedevõrgu heakorda ja
täiendamise vajadusi, arvestades maakonnatasandi täpsusastet.
Tulenevalt maakonna mereäärsest asendist ja looduslähedasest keskkonnast on oluliseks
puhkeväärtuseks avaliku juurdepääsu tagamine looduskaunitele rannaaladele, sh väljakujunenud
supluskohtadele, vaatamisväärsustele ning puhke- ja rekreatsioonirajatistele.
Väärtuslikel maastikel asuvad suurema liiklustihedusega kruusateed tuleb planeeringu kohaselt
muuta tolmuvabaks.
Maavaradega varustatuse tagamist käsitletakse planeeringus avaliku huvina. Kaevandustegevuse
eelduseks saab pidada parimate teadaolevate tehniliste jm võimaluste kasutamist, vähendamaks
kaasnevat häiringut nii looduskeskkonnale kui elanikele.
Planeering kajastab lühidalt ka Vormsi-Noarootsi vahelist ühendusteed, mis looks planeeringu
koostajate arvates Vormsi saarele paremad võimalused konkurentsivõimelisema elukeskkonna
tekkeks, sh aastaringsete elamistingimuste loomiseks.
Oluliseks peetakse ka mandri ja saarte vahel sobivate ilmastikuolude korral jääteede tagamist ja
nende hooldamist.
Kergliiklusteede võrgu kavandamisel tuleks lähtuda esmajoones elanike igapäevastest
liikumissuundadest, ühistranspordipeatustest, suuremate elamu- ja ettevõtluspiirkondade
paiknemisest, piirkonna vaatamisväärsuste ning looduskaunite paikade ühendamise vajadusest.
Planeeringus tuuakse välja, et madalama asustustihedusega ja geograafiliselt kaugel paiknevad
keskused vajavad kohapealseid töökohti, et tuua piirkonda juurde rohkem püsielanikke. Oluline
on seejuures soodustada aastaringsete töökohtade teket nendes piirkondades, kus töökohtade
kättesaadavus sesoonsuse tõttu on oluliselt suurem suvisel perioodil.
Planeeringu koostajate poolt peetakse oluliseks, et kohaliku elukeskkonna arengu toetamiseks
suunataks Vormsi valda (saarele) regionaalpoliitilisi vahendeid.
Kokkuvõttes saab öelda, et Lääne maakonnaplaneering 2030+ käsitleb muu hulgas olulisi
Vormsi valla ja Vormsi taristuga seotud aspekte. Teehoiu planeerimisel ja teedevõrgu
kavandamisel tasub planeeringus toodud asjakohaseid ettepanekuid kaaluda ja ka arvesse võtta.
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2.2 Lääne maakonna arengustrateegia 2035+
Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ [5] on Vormsi Vallavolikogu poolt vastu võetud
28.01.2019 ning muudetud 15.02.2022. Strateegia sõnastab tulevikupildi ehk visiooni ja
eesmärgid, kuhu Läänemaa soovib jõuda aastaks 2035+. Dokument toob välja maakonna
probleemid ja pakub nendele ka lahendusi. Sisendiks on võetud Lääne maakonnaplaneering
2030+ ning kohalike omavalitsuste ja maakonnatasandi valdkondlikud arengukavad. Sisendist
tulenevalt on käsitletavad teemad ja eesmärgid sarnased maakonnaplaneeringuga.
Maakonnasisesed teed peaksid strateegia kohaselt olema kvaliteetsed ja mustkattega. Eesmärgi
saavutamise lahendusena nimetatakse teede õgvendamist ning kruusateede viimist mustkatte
alla. Strateegias mainitakse Vormsi-Noarootsi vahelise ühendustee rajamist (nagu ka
maakonnaplaneeringus).
Kergliiklust nähakse olulise liikumisviisina ning erinevate transpordiliikide integreerimisel on
vaja kergliiklusteed ühendada ühistranspordisõlmedega (bussiterminalid- ja peatused, sadamad).
Võrgustiku kavandamisel lähtutakse esmajoones elanike igapäevastest liikumissuundadest,
ühistranspordipeatustest, suuremate elamu- ja ettevõtluspiirkondade paiknemisest, piirkonna
vaatamisväärsuste ning looduskaunite paikade ühendamise vajadusest.
Arengustrateegia nimetab vajadust rajada kergliikustee Sviby ja Hullo vahele.
2.3 Vormsi valla üldplaneering
Vormsi valla üldplaneering [6] on Vormsi Vallavolikogu poolt vastu võetud 14.06.2004.
Planeeringu eesmärgiks oli koostada Vormsi valla ruumilise arengu põhisuundi kavandav
alusdokument, mis muu hulgas on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks
juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste planeeringute koostamiseks.
Planeeringus tuuakse välja, et Vormsi valla teedevõrgu pikkus ühe püsielaniku kohta on ligi 10
korda pikem kui Eesti keskmine, kuna Vormsi elanike tihedus on samavõrra hõredam Eesti
elanikkonna keskmisest tihedusest. Märgitakse, et tihe teedevõrk on saare eripärast lähtudes
äärmiselt vajalik, kuid teehooldetööd on valla eelarvele väga suureks koormaks.
Suure probleemina tuuakse välja vajaliku kruusamaterjali puudus ning vajalikuks peetakse
nii riigi- kui kohalike teede osas on teeäärsete kraavide ja truupide korrastamist.
Vormsi vallas üldplaneeringu ettepanek täiendavate teede ehitamist ei kavanda.
Kui riigimaantee läbib enamust Vormsi püsielanikkonnaga külasid, siis Borrby ja Rumpo külad
jäävad Vormsi ringtee äärest eemale. Üldplaneeringuga tehti ettepanek Borrbyga ühendava
teelõigu ja Hullo-Rumpo maantee kandmiseks riigimaanteede nimekirja, samuti peeti külade
arengu soodustamiseks otstarbekaks Förby, Hosby, Fällerna ja Bussby küladesse viivate teede
liitmine riigiteede hulka.
Eeltoodud ettepanekud teede üle andmiseks riigile ei ole realiseerunud.
Üldplaneeringus Vormsi püsiühenduse trassi suuresti ei käsitletud.
Infrastruktuuri arenguvajadustena nähti muu hulgas ette järgmisi tegevusi:
- Vormsi teede parandamine, külade vaheliste teede muutmine tolmuvabaks;
- Jalgrattaradade planeerimine, väljaehitamine ja viitadega varustamine;
- Metsateede, -sihtide ja -kraavide korrastamine ja hooldus tuleohutuse tagamise
eesmärgil.
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Märkimist väärib üldplaneeringus toodud Söderby maaomanike ettepanek kehtestada saarel
üldine kiiruspiirang 50 km/ h ja külades 30 km/h (või isegi 20 km/h). Nimetatud ettepanek
on kehtestatud liikluskorra näol tänaseks realiseerunud ning ennast ka igati õigustanud.
2.4 Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 ja tegevuskava aastateks 2020-2024
Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 [7] on Vormsi Vallavolikogu poolt vastu võetud
23.12.2019. Arengukavas tuuakse välja Vormsi arengut puudutavad prioriteedid ja eesmärgid.
Üheks Vormsi arengut toetavaks eesmärgiks on seatud elanike vajadusi arvestavad
transpordiühendused. Oluliseks peetakse piisavat mereühenduse üleveomahtu, samas on pika
perspektiivi vaates nimetatud eesmärgiks oluliselt vähendada saare autostumist ning
alternatiivsete liikumisvõimaluste pakkumist. Arengukava märgib ka vajadust pöörata
tähelepanu liiklusohutusele ning vajadust vähendada raskeveokite hulka teedel ja parvlaeva
üleveol.
Iga-aastaselt koostatakse
eelarvestrateegiaga.

nelja

aasta

tegevuskava

ja

seotakse

see

Vormsi

valla

Tegevuskavas 2020-2024 nähakse ette järgmised teedevõrguga seotud tegevused:
- Valla teede remont ja ehitus, sealhulgas kraavitus (aastad 2019-2024);
- Sviby-Hullo kergliiklustee rajamine (aastad 2022-2024, kaasatud maakondade
arengustrateegiate elluviimise toetusmeede);
- Liiklusohutuse suurendamiseks vajalike lahenduste arendamine (aastad 2020-2024,
kaasatud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede);
- Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullos;
- Lennuvälja ja helikopteri platsi korrashoid ja juurdepääsuteede rajamine.
Lisaks näeb tegevuskava ette väikesadamate ja lautrikohtade (koos selleks vajaliku taristuga)
arendamise ning samuti ka Sviby sadama II ja III etapi ehituse.
2.5 Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025
Eelarvestrateegia on sisult Vormsi valla 2021-2025 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis
esitab tegevustulud, tegevuskulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse ning nendest
lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja esitatakse vallavolikogu
poolt kinnitatuna Rahandusministeeriumile.
Eelarvestrateegia [8] osaks olevas Vormsi valla 2021-2025 koondeelarves kavandatud
investeeringutest on teedevõrguga seotud järgnevad:
-

Teeäärte korrastustööd, kavandatud aasta 2021, kulutuse suurus 16 896 eurot (toetuse
arvelt);
Bussby tee renoveerimine (info perioodi ja kulutuse kohta puudub);
Valla teede remont ja ehitus, sealhulgas kraavitus (info perioodi ja kulutuse kohta
puudub);
Rälby väikesadama arendamine (info perioodi ja kulutuse kohta puudub);
Ettevõtlusala korrastamine ja infrastruktuuri rajamine Hullos (info perioodi ja kulutuse
kohta puudub);
Lennuvälja ja helikopteriplatsi korrashoid ja juurdepääsutee rajamine (info perioodi ja
kulutuse kohta puudub).

Valla teede remont ja ehitus on strateegia kohaselt edaspidine oluline tegevus.
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Strateegia kohaselt jääb kohustuste netovõlakoormus aastatel 2020-2023 vahemikku 9%-40%
põhitegevuse tuludest. Eelnevast tulenevalt ei saa teehoiukavas kaaluda soovituste andmist
suuremahuliste täiendavate investeeringute (näiteks kruusateede mustkatte alla viimine,
kergliiklusteede ehitamine, parklate ehitamine jne) tegemise osas.

3. Vormsi valla teede olem ja võrgulised vajadused
Vormsi valla territooriumil olevad teed jagunevad omandi järgi avaliku kasutusega teedeks ja
erateedeks. Avaliku kasutusega teede hulka kuuluvad riigiteed, kohalikud teed, metsateed ning
avaliku kasutusega erateed.
Transpordiameti poolt hallatava riikliku teeregistri [9] andmete kohaselt on Vormsi vallas
paiknevate teede kogupikkus ca 89,5 km.
Tuleb arvestada, et teeregistri andmed ei ole pruugi olla lõplikult täpsed, mistõttu tekib registrist
päringuid tehes kohati vastuolusid. Teeregistris olevate andmete korrastamisega tegeleb
Transpordiamet, saades selleks vajalikke andmeid teeomanikelt.
Maanteeamet (Transpordiamet) koostöös omavalitsuste liitudega viis 2019. aastal läbi kohalike
teede põhjaliku inventariseerimise ning tegi omavalitsustele kättesaadavaks ka
inventariseerimisel saadud teabe elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku rakenduse.
Nii viidatud rakendusest kui teeregistrist saadavad andmed võimaldavad teeomanikul saada
teehoiutööde kavandamiseks infot teedevõrgu olemi ja seisukorra kohta. Rakendus pakub ka nn
„tänavavaate“ kasutamise võimalust.
3.1 Riigiteed
Riigiteed on riigile kuuluvad ja riigi toimimiseks olulised teed, mille ehituse ja hoolduse eest
vastutab Transpordiamet. Riigiteed jagunevad sõltuvalt funktsioonist omakorda põhi-, kõrval- ja
tugimaanteedeks ning muudeks riigiteedeks.
Riikliku teeregistri andmete kohaselt on riigiteede kogupikkus Vormsi vallas 35,418 km.
Vormsi vallas paikneb kolm riigimaanteed:
- kõrvalmaantee nr 16130 Sviby sadama tee;
- kõrvalmaantee nr 16131 Vormsi ringtee;
- kõrvalmaantee nr 16132 Hullo tee.
3.2 Metsateed
Vastavalt ehitusseadustiku [10] § 93-le on metsatee riigi omandisse jäetud maal paiknev
valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks kui
riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või
metsateel liiklust piiranud. Samuti on riigimetsa majandamist korraldaval isikul või riigiasutusel
õigus vajaduse korral sõlmida kokkuleppeid metsatee kasutamiseks ja korrashoiu
korraldamiseks. Metsatee seisundinõuded on kehtestatud keskkonnaministri määrusega
„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ [11].
Riigimetsa majandamist korraldavaks isikuks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK),
vastutades ühtlasi ka metsateede nõuetele vastavuse eest.
Vormsi vallas paiknevate metsateede kogupikkus on teeregistri andmetel 10,444 km.
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3.3 Kohalikud teed ja avaliku kasutusega erateed
Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus,
korraldades nii nende teede ehitamist kui ka korrashoidu. Kohalik tee võib olla avalikuks
kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku
omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse
korraldamiseks vajalik muu tee.
Erateede avalikku kasutusse võtmise eesmärk on tagada ühtsetel alustel toimiv ja terviklik
teedevõrk. Vastavalt ehitusseadustikule määrab eratee avalikuks kasutamiseks riik või eratee
asukoha kohalik omavalitsus. Kui eratee omanik ei ole nõus kokku leppima piiratud asjaõiguse
seadmises, on riigil või kohalikul omavalitsusel õigus taotleda sundvalduse seadmist või eratee
avalikes huvides omandamist. Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad riigile või
kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus (kui
halduslepingus ei ole tee omanikuga teisti kokku lepitud).
Teeregistri andmebaasi põhjal on Vormsi vallas kohalikke teid 07.01.2022 seisuga kokku
34,641 km. Erateid on 07.01.2022 seisuga kokku 9,000 km ning need on kõik märgitud kui
mitteavaliku kasutusviisiga teed ning seda vaatamata asjaolule, et osad erateedest on selgelt
avaliku kasutusega (näiteks on Rumpo tee 3,2 km ulatuses märgitud mitteavaliku kasutusega).

9,00
10,44

Kohalikud teed, km
34,64

Riigiteed, km
Metsateed, km
Erateed, km

35,42

Joonis 3. Teede jaotus liigituse järgi Vormsi valla territooriumil teeregistri andmetel seisuga 07.01.2022
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3,75
7,75

Munitsipaal- ja
omavalitsusomand, km

29,86

Riigi omanduses, km
Eraomand, km

48,15

Määramata / reformimata maal,
km

Joonis 4. Teede jaotus omandi järgi Vormsi valla territooriumil teeregistri andmetel seisuga 07.01.2022

Vormsi valla kohalike teede nimekiri on toodud teehoiukava lisas 1.
Kohalike teede olem (eelkõige katte liigid ja teede seisukord) määravad suuresti ära nii teede
hooldusega kui investeeringuvajadustega seotud tegevused ja nendega kaasnevad kulud.
Vormsi valla kohalike teede hulgas on kruuskattega teed, mustkattega (pinnatud kattega) teed
ning pinnasteed (ilma katteta tee).
Vormsi valla kohalikud teed jaotuvad teeregistri andmetel katete alusel järgmiselt:
Katte liik

Pikkus, km

Osakaal, %

Kruusatee

34,686

69

Mustkate, bituumenstabiliseeritud kate

2,651

5

Pinnastee

12,906

26

Tabel 1. Vormsi valla kohalike teede jaotus katete järgi seisuga 07.01.2022

Mustkattega (pinnatud kattega) teedeks on Rumpo tee, Pritsumeeste tee ja Tankla tee.
Jättes kõrvale pinnasteed, mis kujutavad endast üldjuhul juurdepääse kinnistutele, objektidele
või rannale, on selge, et valdav osa intensiivsemat kasutust leidvatest Vormsi valla
kohalikest teedest on kruuskattega teed.
3.4 Erateede avalikuks kasutuseks määramise põhimõtted
Osad eraomanike kinnistutel paiknevad teed ja teelõigud on avalikus kasutuses. Tee avaliku
kasutusega kaasnevad erinevad küsimused teeomaniku õiguste, kohustuste (sh teehooldus) ja
vastutuse osas.
Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:
- kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, mille kohta sõlmitakse notariaalne
piiratud asjaõiguse leping, vastav märge kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib
kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
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-

sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille
kohta märget ei kanta kinnistusraamatusse, aga kehtib kinnisasja igakordse omaniku
suhtes.

Eelistatult peaksid avaliku kasutuse puhul teeomanik ja omavalitsus kohustuste ja vastutuse
jaotumises kokku leppima. Läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise huvides peaks omavalitsus
fikseerima põhimõtted, mille aluse määratakse erateed avalikuks kasutuseks.
Vormsi Vallavolikogu 28.06.2021 määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord“
[12] kohaselt määratakse eratee avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ning
eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele ning seda tehakse juhul kui tee avalikes huvides
omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel
välistatud.
Määruse kohaselt saab erateed määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks
järgnevatest tingimustest:
- eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava terviktee marsruudist;
- eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega
kinnistule, sh kallasrajale, turismiobjektile jms;
- erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
- eratee teenindab kinnistuid, mida kasutatakse alalise elukohana;
- esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks
kasutuseks määrata.
Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.
Avalikust kasutusest tuleb välja arvata teed, mis teenindavad ainult põllu- ja metsamaid (nt
endised maaparandusteed). Avalikust kasutusest välja arvatud teedel ei pea Vormsi vald tagama
seisundinõudeid.
Teehoiukava arutelude käigus toodi kogukonna poolt välja, et avalikuks kasutamiseks peaks
Vormsi saare tingimustes saama määrata ka erateed, mis on juurdepääsuks näiteks
supluskohale, navigatsioonimärgile või külalautrile. Samuti on olulise tähtsusega ajaloolise
kasutusega olnud teed, mille avalikuks kasutuseks määramine on põhjendatud.
Enne Vormsi Vallavalitsuse poolt erateedel või erateede lõikudel investeeringute tegemist peab
teeomaniku ja vallavalitsuse vahel olema sõlmitud tee avalikku kasutust käsitlev leping või peab
olema seatud sundvaldus tee avalikuks kasutamiseks.
3.5 Sillad Vormsi valla kohalikel teedel
Riikliku teeregistri andmete alusel Vormsi vallas sildu ei ole. Registri andmetel on kohalikel
teedel 10 truupi läbimõõduga 0,2-0,7 m.
3.6 Kergliiklusteed Vormsi vallas
Liiklusseadus [13] defineerib ja eristab kergliiklejatele mõeldud teedest jalgteed, jalgrattateed
ning jalgratta- ja jalgteed. Nendel teedel võib vastavalt kehtestatud liikluskorraldusele liigelda
jalgrattaga, tasakaaluliikuriga, robotliikuriga või jalakäijana. Seejuures loetakse seaduse
kohaselt jalakäijaks ka ratastooliga, rulaga, rulluiskude või -suuskadega, tõukeratta või -kelguga
liikleja. Seadus näeb ka ette jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee osas tee asjakohaste
liiklusmärkidega tähistamise nõude, jalgtee liiklusmärkidega tähistamine on lubatud (mitte
kohustuslik).
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Standardi EVS 843:2016 Linnatänavad [14] kohaselt on kergliiklustee kõigi jalgsi, jalgrattal,
tasakaaluliikluril, pisimopeedil ja ratsa liiklemise tarbeks kavandatud teede ja radade
ühisnimetus.
Võttes arvesse, et kergliiklustee on laiem mõiste kui jalg-, jalgratta- või jalgratta- ja
jalgtee, kasutatakse teehoiukavas edaspidiselt vaid kergliiklejatele mõeldud teede osas
üldmõistet „kergliiklusteed“. Seejuures tuleb kergliiklusteedeks lugeda ka mõnedes
Transpordiameti (Maanteeameti) poolt koostatud juhendites ja juhistes kergteedeks nimetatud
teed.
Vormsi vallas on kaks kergliiklusteed, mille kogupikkus on 143 m.
Tee nr 1
16130
16132

Tee nimetus
Sviby sadama tee
Hullo tee

Tee pikkus, m
110
33
143

Katte liik
tihe asfaltbetoon
betoonkivi

Märkused:
1
Põhitee (maantee) number
Tabel 2. Vormsi valla kergliiklusteed 07.01.2022 seisuga

Kergliiklusteede sisuliselt olematu hulk tuleneb ühelt poolt Vormsi teede madalast
liiklussagedusest ehk otsese vajaduse puudumisest ning teiselt poolt ka puuduvatest
investeerimisvõimalustest. Kergliiklejad kasutavad saarel liikumiseks sõiduteid, kus sõidukiirus
on piiratud 50 km/h (külades 30 km/h). Liiklusõnnetuste statistika [15] kohaselt ei ole saarel
viimastel aastatel kergliiklejate osalusega liiklusõnnetusi juhtunud, seega võib eeldada, et
liikluskorraldus on üldjoontes toimiv ja ohutu. Eelmainitud asjaolu ei välista aga kergliiklejatele
veelgi paremate ja ohutumate tingimuste loomise vajadust, seda enam, et vastavale
tegevussuunale viitavad nii maakonnaplaneering kui valla arengukava.
Vormsi Vallavalitsuse poolne ettepanek on liiklusohutuslikest kaalutlustest (eelkõige
kergliiklustee puudumisest) tulenevalt piirata raskeveokite (C-kategooria sõidukite) liiklemist
Hullo teel (16132) lõigus lasteaiast rahvamajani. Viidatud lõik kujutab endast sisuliselt nii Hullo
küla kui ka Vormsi saare keskust, kus liigub lisaks lasteaia- ja koolilastele ka palju kohalikke
elanikke ja saare külastajaid. Arvestades eeltoodut ja ka asjaolu, et Hullo tee on kitsas, on
vallavalitsuse ettepanek mõistlik. Raskeveokitele on võmalused ümbersõiduks olemas. Kuna
Hullo tee on riigitee, tuleb liikluskorralduse muudatus kokku leppida Transpordiametiga.
Kergliiklusteede rajamise üks eesmärk peab olema külasid nii keskustega kui omavahel
ühendava kergliiklusteede võrgustiku teke, parandades seeläbi ka erinevate teenuste
kättesaadavust.
Kergliiklusteede planeerimisel ja projekteerimisel tuleb muu hulgas tähelepanu pöörata
liiklusohutusele, teevalgustusele, parklatele, puhkekohtadele ja turvalisusele. Arvestada tuleb ka
alljärgnevate põhimõtetega:
- tee peab algama ja lõppema loogilises kohas, milleks on olemasolev tee, kool, kauplus,
bussipeatus vms. Tee alguse, lõpu ja üleminekute lahendused peavad tagama ohutu
ülemineku teistsuguse liikluskorraldusega teele;
- kavandatav kergliiklustee peab olema katkematu ning paiknema võimalikult pikkadel
lõikudel ühel pool maanteed. Vältida tuleb põhjendamatuid ristumisi maanteega ja
vajadusel kaaluda kergliiklustee mahutamiseks sõidutee ümberehitamist;
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-

-

kitsastes oludes, kus ei ole võimalik kergliiklustee ja maantee vahele kavandada
eraldusriba, tuleb liiklusohutuse tagamiseks leida muu leevendav meede, mis vähendab
võimalikku mootorsõidukite liiklusest tulenevat ohtu;
kergliiklustee ristumisel sõiduteega tuleb tagada piisav nähtavus ja liiklusohutus.

3.7 Bussiliiklusega seotud võrguline vajadus
Jättes kõrvale mandrit saarega ühendava laevaliikluse, väikelaevad ning Hullo lennuvälja, on
Vormsi vallas ühistranspordist esindatud bussiliiklus. Bussiliiklust Vormsi liinil korraldab MTÜ
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.
Ühistranspordi korraldamise eesmärk peab olema kiirete, mugavate ja soodsate ühenduste
loomine inimeste liikumise lähte- ja sihtpunktide vahel. Eesmärgipärase tegevuse tulemusena
peaks reisijad isikliku sõiduauto kasutamise asemel langetama otsuse ühistranspordi kasuks,
säästes sellega keskkonda ja vähendades muu hulgas ka liikluskoormust teedel.
Tulenevalt Vormsi valla väiksest territooriumist, hõredast asustusest ja piiratud majanduslikest
võimalustest, on toimiva, majanduslikult tasakaalustatud ja elanike vajadusi rahuldava
bussiliikluse korraldamine väljakutse. Kaaluda tuleks paindlike ühistranspordi lahenduste, nagu
näiteks nõudetransport, kasutamist. Lisaks tuleb sõltuvalt konkreetsest olukorrast kaaluda
ühistranspordi alternatiive kergliiklejatele mugavate ja ohutute tingimuste loomise ja teenuste
(kauplusauto, teenindusbuss jms) kliendi juurde toomise näol.
Vormsi vallas on üks bussiliin. Bussiliin nr 37 sõidab riigiteedel Sviby sadama tee, Vormsi
ringtee ja Hullo tee ning kohalikul teel Rumpo tee. Bussi sõidugraafik on koostatud inimeste ja
sõidukite ülevedu teostava praami sõidugraafikust lähtuvalt.
Bussiühenduseta on endiselt Borrby küla (vastavale vajadusele juhiti tähelepanu 2004. aastal
koostatud Vormsi valla üldplaneeringus). Borrby külla viivale teele ei ole rajatud ka tolmuvaba
katet.
Teehoiu, sh teede remontide ja teehoolduse, kavandamisel tuleb bussiliiklusega teid käsitleda
kui kõrgema prioriteetsusega teid, kuna ühistranspordist lähtuvalt on nende teede osas olemas
kõrgem avalik huvi. Bussiliiklusega seoses ei ole vajalik uute teede kavandamine, küll tuleb
bussiliiklusega teedel tagada tasane ja aukudeta (ning eelistatult tolmuvaba) kate, piisavad tee
gabariidid (sh bussi ümberpööramiskohtades), ohutud bussi peatumise võimalused ning piisavalt
kõrge talihoolduse tase.
3.8 Teede ja liikluse mõjud (elu)keskkonnale
Teede rajamine ja olemasolu ning neil toimuv transport omab otsest mõju (elu)keskkonnale.
Peamised otsesed mõjud on:
- taimede, loomade ja lindude elupaikade hävinemine rajatud taristu tõttu;
- taimede, loomade ja lindude elupaikade hävinemine taristu ehituseks vajalike
ehitusmaterjalide tootmise asukohades (nt karjäärid);
- taristust tulenevate tõkete tekkimine (teed, kraavid, piirded, tarad jms);
- isendite hukkumine liikluses;
- liiklusmüra;
- tolm;
- valgusreostus (sõidukite tuled, teevalgustus, reklaamid jm);
- vibratsioon;
- liiklusvahendite CO2 emissioon ning liiklusvahendite heitgaasidest, rehvidest jm-st
tulenevate erinevate keemiliste ühendite (sh raskemetallid) ladestumine keskkonda;
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teehoolduse käigus teele puistatava kloriidi sattumine keskkonda.

Ka kohalikul omavalitsusel tuleb taristuga seotud planeerimistegevustes keskkonnaaspektidega
arvestada. Keskkonnasäästlike ja -sõbralike lahenduste eelistamine on prioriteedina toodud välja
nii Lääne maakonnaplaneeringus kui ka Vormsi valla arengukavas. Teede ja transpordi mõttes
tähendab see eelkõige keskkonnasäästlike transpordiliikide ja liikumisvõimaluste, näiteks
ühistransport ja kergliiklus, soodustamist ja arendamist.
Kahjulike keskkonnamõjude vähendamise näidetena võib välja tuua tolmuvabade katete
rajamise (vähendavad õhku paisatavat tolmu ja kruuskatete tolmutõrjel keskkonda paisatavate
kloriidide hulka) ning mõistlike ja mitte ülepingutatud teede hooldusnõuete kehtestamist
(minimeerimaks muu hulgas keskkonda paisatavate kloriidide ja CO2 hulka). Eeltoodu kahe
lihtsalt rakendatava näite toel võib lisada, et keskkonnaga arvestamine võib muu hulgas olla ka
majanduslikult mõistlik (eelkõige vaadates pikemat perspektiivi kui aasta).
Eelduslikult suurendab keskkonnaaspektidega arvestamine ka inimeste elukvaliteeti. Tolmu- ja
müravaba elukeskkond ning puhas õhk on inimeste jaoks ehk kõige vahetumalt tajutavad
keskkonnatingimused.
Läbi tuleb mõelda kohalike teede liikluskorraldus, kuna liiklussageduse, eriti raskeveokite
liiklussageduse, ja sõidukiiruse suurenemine toob kaasa mürataseme tõusu. Nagu eelnevaltki
viidatud, siis ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamine parandab elukeskkonda,
vähendades muu hulgas ka mürataset.

4. Teehoiu rahastamine
Kohalike teede hoid on kohaliku omavalitsuse üksuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub
otseselt kohaliku omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel. Kohalike teede
hoidu rahastatakse omavalitsuse eelarvest ning riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud
vahenditest. Täiendavad võimalused kohalike teede hoiu finantseerimiseks seisnevad peamiselt
erinevate toetusmeetmete kasutamises ning omavalitsuse koostöös avaliku sektori ametite ja
asutuste ning erasektoris tegutsevate ettevõtjatega.
4.1 Riigieelarvest eraldatavad vahendid kohalike teede hoiuks
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.12.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja
kord“ [16] §-le 8 eraldab riik kohalikele omavalitsustele finantsvahendeid kohalike teede
hoiuks. Seejuures jaotatakse kohalike teede hoiu toetus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel
proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, korrutades seejuures tänavate
pikkuse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist.
Rahandusministeerium oli 2021. aastaks kohalike teede hoiu toetamiseks ette näinud 29,3
miljonit eurot [17]. Omavalitsusliitude koostöökogu on taotlenud 2008. aastal kohalike teede
hoiuks riigieelarvest eraldatud 40,4 miljoni euro suuruse taseme taastamist ja selle edasist
suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule.
Riigipoolse iga-aastase toetuse suurenemine on ebaselge ja sellele loota pikas perspektiivis ei
saa, sest isegi juhul kui toetuse suurus taastatakse, võib märkimisväärne osa täiendavatest
vahenditest minna linnades tehtavate suuremahuliste ehituste katteks.
Vabariigi Valitsuse poolne rahastus 2022. aastal Vormsi valla teedele on 23 177 eurot.
Nagu eelnevalt mainitud, pole järgnevate aastate toetuse osas 100-protsendilist kindlust ning
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seetõttu on Vormsi valla eelarvestrateegias järgnevate aastate riigipoolne teehoiu rahastamine
esialgselt ette nähtud praeguse stsenaariumi järgi.
4.2 Koostöö Transpordiametiga
Praktikast on võimalik leida erinevaid näiteid kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) ja
Transpordiameti koostööst kohalike teede seisukorra parandamisel. Samas on need näited nii
piirkonniti kui ka objektide põhiselt nii sisult kui vormilt mõnevõrra erinevad.
4.2.1 Kergliiklusteede rajamine
Praktikas on viimasel kümnendil riigiteede äärsete kergliiklusteede ehituskuludest
märkimisväärse osa katnud ka kohalikud omavalitsused, kasutades selleks omafinantseeringut
või erinevate toetusmeetmete võimalusi. Transpordiamet lähtub kergliiklusteede rajamise otsuse
tegemisel autode ja kergliiklejate liiklussagedusest ja sõidukiirusest, aga kohaliku omavalitsuse
jaoks on täiendavateks argumentideks muu hulgas ka teenuste kättesaadavus, külade
ühendamine tõmbekeskusega, inimsõbralik ja kaasaegne elukeskkond.
Riigimaanteede äärde kergliiklusteede rajamisega seonduva täpsustamiseks esitas teehoiukava
koostaja Maanteeametile 2019. aastal infopäringu [18].
Saadud vastuse kohaselt lähtub Maanteeamet (Transpordiamet) riigiteede äärde jalgratta- ja
jalgteede rajamisel majandus- ja taristuministri määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“
[19] p 7.4. toodust. Jalgratta- ja jalgteede kavandamise aluseks on eelkõige normide tabel 7.3,
mis annab ette jalgratta- ja jalgteede rajamiseks jalakäijate ja jalgratturite liiklussageduse
erinevate autoliikluse kiirustel erinevate tee klasside korral. Samuti rajab Maanteeamet
liiklusohutuse parendamise vajadusest lähtuvalt kergliiklusteede ühendusi bussipeatustesse ning
teeületuskohtade ühendusi olemasolevate kergliiklusteede või autoteede ristumiskohtadeni.
Järgnevalt on toodud Maanteeameti (Transpordiameti) poolt kinnitanud põhimõtted
kergliiklusteede kaasrahastamise osas, mis käsitlevad Maanteeameti (Transpordiameti)
objektide koosseisus rajatavate kergliiklusteede kaasrahastamise võimalusi.

Märkused:
**
Perspektiivne liiklussagedus
Projektkiirus on üksiku sõiduauto suurim ohutu kiirus, millele peavad vastama projekteeritava
maantee kõik tee põhiparameetrid
Tabel 4. Jalgtee vajadus sõltuvalt eeldatavast liiklussagedusest ja projektkiirusest (tabel vastab „Tee
projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ tabelile 7.3)
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Märkused:
*
Riigile kuuluva kergliiklustee rajamiseks riigitee ehitusprojekti koosseisus teise arendaja
kaasrahastamisel on miinimumnõudeks kergliiklejate suvine ööpäevane sagedus 50 ning mootorsõidukite
aasta keskmine ööpäevane sagedus 500 autot.
**
Perspektiivne liiklussagedus
Tabel 5. Teise arendaja kaasrahastamise määrad riigitee äärde kergliiklustee rajamiseks riigitee ehitusprojekti
koosseisus

Arvestades Vormsi liiklusagedusi sõidukite osas ja projektkiirust 60 km/h, on kergtee vajadust
nõudev kergliiklejate liiklussagedus 400 kergliikejat ühes ööpäevas. Aasta keskmisena ei ole
see Vormsi teedel tagatud, aga turimisperioodil (kevadest sügiseni) võib kergliiklejate hulk
mõnedel teedel ja lõikudel (nt Svibyst Hullosse) nõutavat piiri ületada. Seega tasuks
Transpordiametiga vastavatel teedel ja lõikudel kergliiklusteede rajamise osas läbi rääkida.
Vajalik oleks ka liikluse, sh kergliiklejate, loendamine erinevatel perioodidel.
Soovitus omavalitsusele on regulaarselt (1-2 korda aastas) kutsuda kokku arutelu
Transpordiametiga, mille käigus muu hulgas vaadatakse läbi Transpordiameti poolt Vormsi
vallas lähiaastatel kavandatavad ehitustööd ja projektlahendused. Seejärel on võimalik valla
vajadusi ja planeeritud lahendusi täpsustada, samuti on võimalik sõlmida projektipõhised
eelkokkulepped tööde (kaas)rahastamise osas. Seejuures peaks kohalik omavalitsus
riigimaantee äärsete kergliiklusteede rajamise teemalisel suhtlusel rõhutama eelkõige
liiklusohutusliku aspekti (kui Transpordiameti ühe peamise prioriteedi) olulisust ning tooma
välja konkreetse teelõiguga seotud probleemid ja vajadused.
4.2.2 Teede üle andmine Transpordiametile
Riik alustas 2018. aastal protsessi, mille eesmärgiks oli osa riigiteid üle anda kohalikele
omavalitsustele. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) koostöös
Maanteeametiga (kaasatud olid ka Rahandusministeerium ja Eesti Linnade ja Valdade Liit)
koostas 2018. aastal aruande „Riigi kõrvalmaanteede osaline üleandmine kohaliku omavalitsuse
üksustele. Analüüs ja ettepanekud“ [20], mis kirjeldas üleandmise protsessi ja tõi välja ka
konkreetsed ettepaneku kohaselt üle antavad teed ja teelõigud.
Üldistades võib öelda, et valdavalt on ettepanekus toodud asustusest kaugemale jäävad ning
pigem kehvas (st investeeringuid nõudvas) seisukorras olevad teed ja teelõigud.
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Vormsi valla osas nägi aruanne ette kõigi Vormsi riigiteede (Sviby sadama tee, Vormsi ringtee
ning Hullo tee) üle andmist Vormsi vallavalitsusele. Tänaseks ei ole teede üle andmine
teostunud ning seda tuleb vähemalt esialgu pidada positiivseks tulemuseks, sest teedevõrgu
olem ja suurus on teeomaniku jaoks seotud kulutustega (rahastamisega). Enne teedevõrgu
muudatusi tuleb omavalitsustel kaaluda muutusega kaasnevate täiendavate kohustuste ja
võimaluste ehk kulude ja tulude muutust.
Protsess võib toimuda ka aga vastupidises suunas ehk omavalitsused võivad teha
Transpordiametile ettepaneku muuta mõni kohalik tee riigiteeks.
2004. aasta Vormsi üldplaneeringus tehti ettepanek Borrbyga ühendava teelõigu ja HulloRumpo maantee kandmiseks riigimaanteede nimekirja ja nimetatud teede vastavaks
korrastamiseks. Külade arengu soodustamiseks peeti otstarbekaks ka Förby, Hosby, Fällerna ja
Bussby küladesse viivate teede liitmist riigiteede hulka. Nimetatud ettepanekud ei ole teoks
saanud, kuid need ettepanekud Transpordiametile võiksid olla aktuaalsed ka täna (arvestades
seejuures ka tänast riigipoolset nappi rahastust Vormsi teedele). Kõige päevakohasem võiks olla
Hullost Borrbyni viiva teelõigu üle andmine riigile, kuna lisaks külade ühendamisele
kasutatakse seda teed aktiivselt ka metsamaterjali väljaveoks. Samuti oleks vajalik ühendada
Borrby ja Hullo ühistranspordiga, mis eeldaks tee seisukorra parandamist ja selleks vajalikke
investeeringuid.
Vormsi vallavalitsus võiks võtta initsiatiivi arutamaks Transpordiametiga kohalike teede üle
andmist riigile.
4.3 Koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega
RMK huvid teede osas piirduvad valdavalt juurdepääsuga metsamassiividele ning sellest
tulenevalt on metsateedele kehtestatud seisundinõuded madalad või puuduvad need sootuks
(näiteks ei teosta RMK metsateedel lumetõrjet). Samaaegselt on aga kohaliku omavalitsuse
huviks ja ülesandeks tagada läbi- ja juurdepääsud eelkõige kohalikele elanikele ja ettevõtjatele.
Eelnevast tulenevalt on RMK piirkondades, kus inimesed kasutavad metsateid läbi- või
juurdepääsuna, sõlminud omavalitsustega lepinguid metsateede avalikuks kasutamiseks. RMK-l
on olemas andmebaas avaliku kasutuse lepinguga teedest. Sõlmitud lepingute kohaselt on
kohalikud omavalitsused võtnud enda kohustuseks tee seisundi tagamise.
Lähtuvalt RMK peamisest huvist teede osas, on RMK omal kulul ehitanud välja ja remontinud
kohalike teede lõike, mis on olulised väljapääsud metsamajandamisega seotud aladelt ja teedelt.
Omavalitsustel on nimetatud juhtudel puudunud vajadus ja huvi (ja üldjuhul ka rahalised
vahendid) konkreetsete teede ja lõikude parandamiseks, kuna kohalikud elanikud metsamassiive
teenindavaid teid igapäevaselt ei kasuta. RMK info kohaselt on ehitustööd toimunud RMK ja
omavalitsuste vaheliste lihtkirjalike kokkulepete alusel.
Lisaks on RMK andnud omavalitsustele üle metsateid, mille kasutusotstarve on näiteks
elamuarendusest (peamiselt Harju- ja Raplamaal), kaitsealade loomisest, metsavarude
ammendumisest jms lähtuvalt muutunud. Teede kui riigivara üle andmine on toimunud
Rahandusministeeriumi vahendusel. Samas ei ole RMK üle andnud (või on teede üle andmisel
kehtestanud piiranguid) teid, mis on perspektiivselt olulised riigimetsa majandamisel.
Samasugune protsess on toimunud ka vastupidisel suunal – omavalitsused on andnud RMK-le
üle teid, mille osas omavalitsusel avalik huvi puudub ning mille osas on RMK-l
metsamajandamisest lähtuvalt huvi olemas.
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Kohalike teede kaudu metsamaterjali väljaveo teostamise korral on tuleks teeomanikul tööde
teostajaga töödele eelnevalt kokku leppida kohalike teede seisukorra parandamiseks vajalikes
tegevustes ja meetmetes, mis tagavad tee säilimise, kasutatavuse ning nõuetele vastava
seisukorra peale vedude lõpetamist.
4.4 Riigi poolt pakutavad toetused
Kohalike teede seisukorra parandamiseks on võimalik kasutada ka erinevaid siseriiklikke ja
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest finantseeritavaid toetusi. Toetuste andmist
korraldab Rahandusministeerium koos nii enda valitsemisalasse kuuluvate asutustega (nt
Tehnilise Järelevalve Amet ja Riigi Tugiteenuste Keskus) kui ka teiste ministeeriumite
haldusalasse
kuuluvate
asutustega
(nt
Keskkonnaministeeriumi
haldusalas
Keskkonnainvesteeringute Keskus).
Struktuuritoetuste käimasolev periood on kavandatud aastateks 2021-2027. Kavandatud
regionaalarengu meetmed puudutavad m.h ettevõtluskeskkonna arendamist, teenusvõrgustike
loomist ning kohalike omavalitsuste investeeringuid jalgratta- ja jalgteedesse.
Teedevõrgu investeeringute kavandamisel tuleks omavalitsustel maksimaalselt arvestada
erinevate toetusmeetmete võimalustega. Lisaks toetusmeetmetega kursis olemisele eeldab
toetuste taotlemine ja taotluste edukaks tunnistamine õigeaegset ja põhjalikku eeltööd projektide
ette valmistamisel.
Vormsi puhul võivad toetuste taotlemisel saada takistuseks saarelisest asukohast ja piiratud
kasusaajate hulgast tulenev kriteeriumite täitmine ning omafinantseeringu katmine valla
eelarvest.
Alates 15. novembrist 2021 saab taotleda riigilt toetust maakonna arengustrateegiate
tegevuskava elluviimise toetusmeetmest (MATA) [21]. Toetuse andmisega soovib riik kaasa
aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste
kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud
arengustrateegiatega. Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas
kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing,
riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 eurot
(põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 eurot). Maksimaalne toetuse määr on 75%
abikõlblikest kuludest.
Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama
järgmistele nõuetele:
- panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;
- panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
- sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
- on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga.
Toetusmeede on teehoiukavas toodud investeeringute (vt tabel 12) kaasrahastamiseks
sobiv, sest meetme nõuded ja eesmärgid on kooskõlas Lääne maakonna
arengustrateegiaga, mille kohaselt on oluliseks arenguvajaduseks head maakonnasisesed
transpordiühendused kvaliteetsete mustkattega maakonnasiseste teede näol. Strateegia
kirjelduse kohaselt tagab aastaks 2023 Läänemaa maanteevõrk aastaringse kiire ja
probleemideta ligipääsu kõigile kodudele ja ettevõtetele ning selleks nähakse ette Haapsalu
linna, Lääne-Nigula ja Vormsi valla kruuskattega teede mustkatte alla viimine. Vormsi teede
mustkatte alla viimise üheks eeltingimuseks on sisuliselt kõikide Vormsi teede korrastamine
mustkate rajamisele eelnevalt. Korrastamine seisneb eelkõige materjali (purustatud kruusa)
pealeveos teedele, likvideerimaks teede paiknemine künas ja andmaks teedele vajalik ristprofiil,
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et tagada vete äravool teepinnalt. Mustkatte rajamisega saab jätkata kui aluspind on vastavalt
ette valmistatud.
4.5 Koostöö arendajate ja ettevõtjatega
Ettevõtluseks vajalik taristu, milleks muu hulgas on tihtipeale kohalikud teed koos
juurdekuuluvate kommunikatsioonidega, rajamine võib mõnel juhul osutuda omavalitsuse jaoks
piiratud rahalisi vahendeid arvestades märkimisväärselt suureks kulutuseks. Juhul, kui vajalik
investeering on suunatud monofunktsionaalselt vaid ettevõtte huvide (ja mitte laiema avaliku
huvi) teenindamiseks, tuleb kaaluda ettevõtja(te)ga arutelu algatamist „kasutaja maksab“
teemal.
Siiski peab omavalitsus igal konkreetsel juhul hindama konkreetse(te) taristu(te) seisukorra
parandamist vajava(te) ettevõtte (ettevõtete) finantsilist võimekust. Hinnates seda piisavaks,
võib vähemalt alustada ettevõtja(te)ga läbirääkimisi kaasfinantseerimise teemal.
Samuti peab omavalitsus planeerimis- ja arendamistegevuses arvestama nii tulevaste
elamuarendustega kui ka tootmisüksustega kaasnevaid teehoiuga seotud vajadusi ja kulutusi.
Siin on jällegi valikute tegemise koht – näiteks kui palju tulla arendajatele tingimuste seadmisel
vastu. Kaalutlemisel tuleb lähtuda avalikust huvist – kui arendusega kaasneb üldine vallaelanike
hea- ja rahulolu tõus (nt uute töökohtade tekkimise näol), tuleb võimaluste piires arendajale
(ettevõtjale) vastu tulla. Kui tegemist on kitsa või puuduva avaliku huviga, tuleb seada
tingimused, mis välistavad ka omavalitsuse rahaliste vahendite hilisema kulutamise (nt
tehnovõrkude ehituseks, kruuskatte tolmuvabaks muutmiseks jne).

5. Teede jooksev remont
Jooksev remont on tee-elementide kulumise ja kahjustuste tagajärgede operatiivne
kõrvaldamine, millega tagatakse olemasoleva tee kui terviku (sh katte) säilimine ning tee
vastavus kehtestatud seisundinõuetele.
Jooksva remondi hulka kuuluvad muuhulgas:
- löökaukude parandamine ja katte pinnast kõrgemate ebatasasuste likvideerimine;
- teekattes olevate pragude ja vuukide täitmine;
- kuumade ilmade korral „higistavate” kohtade või teelõikude puistamine sõelmete,
peenkillustiku või liivaga;
- sillutisest lahti tulnud kivide tagasi paigaldamine või asendamine;
- katkiste äärekivide asendamine või parandamine;
- teepeenarde remont (aukude täitmine peenramaterjaliga);
- kruusateede kulumiskihi lokaalne parandamine (lohud, läbilöögikohad);
- muldkeha, nõlvade ja kraavide uhtumiste taastamine;
- truubipäiste taastamine;
- haljastuselementide taastamine;
- liikluskorraldusvahendite remont ja taastamine;
- bussipaviljonide jm teeinventari remont ja taastamine.
Jooksva remondi hulka ei kuulu teede hooldusega ning investeeringutega seotud tegevused (nt
täiendava kulumiskihi pealevedu, korduspindamised, katete roobaste likvideerimine, nõutavate
põikkallete ja tasasuse tagamine jms).
Riik Transpordiameti näol on jooksva remondiga seotud kohustused andnud sõlmitud
hooldelepingutega üle teehooldajatele.
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Vormsi valla suvihoolduslepingutes on jooksva remondi töödest kajastatud mustkatete aukude
lappimine, pragude ja vuukide täitmine, kruusateede greiderdamine ning tolmutõrje kloriidiga.
Ülejäänud jooksva remondi töid tellib Vormsi Vallavalitsus juhtumipõhiselt. Kohalikku tasandit
arvestades võib sellist tegevust pidada mõistlikuks, kuna kohalike teede seisukorrast ning
võimalikest jooksvatest remondivajadustest on kõige teadlikumad kohalikud teekasutajad, sh
Vormsi Vallavalitsuse töötajad. Seejuures on oluline, et seisundinõuete mittevastavuse, mis loob
teekasutaja jaoks ohtliku olukorra, avastamise korral on teeomanikul võimekus kiiresti
reageerida ja ohtlik koht nõuetele vastavalt liikluskorraldusvahenditega tähistada.

6. Teede rekonstrueerimine
Taristu planeerimisel ja investeeringute kavandamisel on oluline teada inimeste igapäevaseid
liikumisvajadusi – ühelt poolt tuleb arvestada kodude ühendusi lasteaia, kooli, töökohtade,
ettevõtete (sh pood) ja ametiasutustega ning teiselt poolt tuleb arvestada ka piirkonna ettevõtete
ja asutuste/ametite (nt Päästeamet) logistikaga. Teeomaniku poolt tehtavad investeerimisotsused
peavad olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud.
Tee rekonstrueerimise ja uue tee ehitamise korral tuleb eelnevalt kaaluda järgmiseid asjaolusid:
1. Rekonstrueerimistööde ja uute teede ehitamise aluseks on ehitusprojekt.
2. Töid viiakse läbi lõikudel, kus on vajalik saavutada suurem kandevõime või madalam
müratase (koolide, lasteasutuste või elurajoonide läheduses), kus on vajalik teed
laiendada või ehitada kõrvale kergliiklustee, tagada vete äravool äärekivi ja
veeviimaritega. Samuti on vajalik rekonstrueerida juhul kui muud remondimeetodid ei
taga soovitud tulemust ning on perspektiivselt ebaefektiivsed.
3. Kui tegemist on olemasoleva teelõigu remontimisega, võib töid teostada ka
teehoiutööde kirjelduse alusel.
4. Mõned soovituslikud põhimõtted:
a. Materjalide ja tööde nõuded on toodud ära määruses "Tee ehitamise kvaliteedi
nõuded" [22].
b. Määruse „Tee projekteerimise normid" lisa „Maanteede projekteerimisnormid“
kohaselt projekteerida Vormsi valla kohalikud maanteed liiklussagedusega kuni
50 autot ööpäevas (füüsiline liiklussagedus, sõiduautole taandatuna samaväärselt
kuni 100 autot ööpäevas) üldjuhul projektkiirusele 40 km/h, mis rahuldab VI
klassi maantee projekteerimise lähtetaset „hea“. Teed liiklussagedusega üle 50
auto ööpäevas (sõiduautole taandatuna üle 100 auto ööpäevas) projekteerida
üldjuhul projektkiirusele 60 km/h, mis rahuldab V klassi maantee projekteerimise
lähtetaset „hea“ (ja vajaduse korral ka IV klassi maantee projekteerimise
lähtetaset „rahuldav“). Projektkiiruse määramine on vajalik, kuna sellest
hakkavad lähtuma kõik muud tee parameetrid (nähtavuskoridor,
kohtamisnähtavus jne) ja sellest sõltub ka objektide maksumus.
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Joonis 5. Maantee klassid ja projektkiirused (Maanteede projekteerimisnormid)

c.

d.

e.

Soovitatav on kasutada katte laiust mitte üle 6,5 m kattega teede ja 5 m
kruusateede korral. Juhul kui olemasoleva teemaa laius seda ei võimalda, võib
vastavalt projekteerimisnormidele kasutada ka väiksemat laiust (alates 3 m).
Projekteerimisnormide kohaselt peab V klassi tee korral olema katte laius
vähemalt 7 m, aga sellist laiust kasutada üksnes juhul kui on tegemist suurema
liiklusega teega või näiteks kohas, kus on suur rasketranspordi või jalakäijate
osakaal. Vastavalt projekteerimisnormidele võib VI klassi maantee projekteerida
ka üherajalisena projektkiirusega 40 km/h.
Kui ehitatakse olemasolevale muldkehale, siis kaaluda, kas muldkeha on vajalik
asendada või mitte. Hindamiseks tuleb vajadusel muldkehast võtta pinnaseproove
ja/või mõõta FWD-seadmega olemasoleva muldkeha kandevõimet.
Näha ette olemasoleva materjali maksimaalne ära kasutamine uute
konstruktsioonide rajamisel.

7. Liikluskorraldus
7.1 Liiklusmärgid ja viidad
Liiklusmärgid ja viidad amortiseeruvad ilmastiku toimel ajaga ning kaotavad neile nõuetega ette
nähtud omadused (näiteks peegelduvus). Lisaks saavad liikluskorraldusvahendid kahjustusi
tulenevalt liiklusõnnetustest ning vandalismist. Nõuetele mittevastavad liiklusmärgid on vajalik
välja vahetada, samuti võib olla vajalik paigaldada uusi täiendavaid märke. Tee omaniku
kohustus on tagada liikluskorraldusvahendite seisukorra perioodiline kontrollimine ning
nõuetele vastavus.
Märkide suurusgrupid ja mõõtmed on toodud standardis 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende
kasutamine“ [23].
Alljärgnevalt on välja toodud, milliseid märkide suurusgruppe kasutada Vormsi valla teedel ja
tänavatel. Märkide valiku väljatoomise mõte on kasutada otstarbekohaseid ja majanduslikult
soodsamaid lahendusi.
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Grupp

Suuruse
kirjeldus

Ümmarguse märgi
suurus, mm

Kasutuskoht

0

väga väikesed

400

<30 km/h,
kergliiklusteed

I

väikesed

600

30-50 km/h

II

keskmised

700

Ei kasutata

III

suured

900

Ei kasutata

Tabel 6. Märkide suurusgrupi valik

Liikluse korraldamisel ning märkide ja viitade paigaldamisel tuleb arvestada järgnevate
soovituste ja nõuetega:
1. Võimalusel valida väiksem suurusgrupp, vastavalt liikluse iseloomule. Lisatahvlite ja
muude märkide mõõdud valida vastavalt standardile EVS 613:2001.
2. Üldjuhul kasutada I peegeldusklassiga kilet.
3. Vastavalt standardile 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ on II klassi kile
kasutamine on kohustuslik sõidutee kohale pandavatel märkidel ja märkidel 111, 112,
121-128, 131, 132, 137, 138, 171-176, 212, 543, 544. Lisaks on II klassi
valgustpeegeldavat kilet soovitatav kasutada märkidel, mille märgatavus juhtide poolt on
nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.
4. Viitadel kasutada suurtähe kõrgust 125 mm.
5. Märkide ja märgivundamentide paigaldamisel lähtuda Transpordiameti juhendist
"Riigiteede
liikluskorralduse
juhis.
Nõuded
liikluse
korraldamisele,
liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele“ [24].
6. Teeomaniku kirjalikul kooskõlastusel on lubatud erandkorras muude liikluskorralduslike
ja mittestandardikohaste märkide või reklaamide paigaldamine (näiteks standardis
mittesisalduvad teeninduskohamärgid, ürituste reklaamid jm). Juhul kui vastav märk
võib mõjutada liiklust, peab selle paigutus või valguspeegelduvus vastama vähemalt I
klassi kile nõuetele.
7. Märkide paigaldamiseks ja hooldamiseks on soovitatav sõlmida leping vastavat teenust
osutava ettevõttega. Lepingus peavad kajastuma ka tingimused avariilise või
toimepidavuse olukorra juhtumite puhuks, tagamaks vajalike liikluskorraldusvahendite
olemasolu ja operatiivne esmane paigaldus.
7.2 Markeerimine
Markeerimiseks on Transpordieeamet koostanud juhendi "Riigiteede teekattemärgistus.
Riigiteede teekattemärgistuse valiku, paigaldamise, kontrollimise ja eemaldamise juhend" [25].
Selle juhendi järgi on soovitus markeerida katteid teedel, mille liiklussagedus on üle 500 auto
ööpäevas.
Kuna enamus Vormsi kohalikest teedest on kruus- või pinnaskattega teed ning kolmel
mustkattega (pinnatud kattega) teel on liiklussagedused väikesed, ei ole markeerimise
küsimused aktuaalsed.
7.3 Bussipeatuste rajamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse [26] § 6 lõikele 1 on omavalitsusüksuse
ülesandeks korraldada valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
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Ühistranspordiseaduse [27] § 13 järgi korraldab omavalitsus ühistranspordi taristu objektide
planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning rakendab meetmeid ühissõidukitele
soodusliiklusolude loomiseks. See tähendab, et kohalikul omavalitsusel otsest kohustust
ootepaviljone või -kodasid, ooteplatvorme, bussitaskuid vms rajada ei ole. Tagamaks reisijate
rahulolu ning turvaline ja ohutu bussile minek ja bussilt maha tulek, peab kohalik omavalitsus
teatud tingimused bussipeatustes siiski looma.
Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid" lisa
„Maanteede projekteerimisnormid“ kohaselt tuleb bussipeatuste asukohad kavandada lähtudes
üldisest planeerimislahendusest, regulaarse bussiliikluse olemasolust ja nad peavad olema
kooskõlas jalgteede ning ülekäigukohtadega.
Bussipeatuse tüüp tuleb valida sõltuvalt maantee klassist.

Joonis 6. Bussipeatuste tüübid (Maanteede projekteerimisnormid,)

VI klassi teedel kasutatakse joonise 11 tabelis toodud peatuse tüüpe III ja IV. Arvestades, et
eelduslikult liigitub enamik Vormsi valla kohalikest maanteedest V ja VI klassi maanteede alla,
võib bussipeatused enamikel juhtudel kavandada kas osaliselt või täielikult sõiduradadele.
Riigimaanteede äärde jäävate peatuste osas tuleb lähtuda Transpordiameti kehtestatud reeglitest.
Ootekoja esiserva vähim kaugus platvormi sõiduteepoolsest servast peab olema vähemalt 3 m.
Bussipeatusesse ooteplatvormi ja ootekoja paigaldamise otsustab tee omanik sõltuvalt
mõjupiirkonnas elavate inimeste arvust ning peatuses peatuvate busside arvust.
Vormsis on olemasolevad bussipeatused lahendatud sõidurajal peatumisega ning peatustesse on
rajatud ka kohalikus stiilis ootekojad.

Vormsi valla teehoiukava 2022-2027

Estroad OÜ töö nr 1919-E
lk 26/59

Foto 1. Förby bussipeatus

8. Teede valgustus
8.1 Tänavavalgustuse rajamine
Teede ja tänavate seisukohast on tänavavalgustuse eesmärk suurendada nii sõidukijuhtide kui
kergliiklejate jaoks liiklusohutust. Lisaks aitab tänavavalgustus suurendada turvalisust ja
inimeste turvatunnet ning elavdada inimeste liikumist pimedal ajal.
Teehoiukava seisukohast leiab käsitlemist valgustuse rajamine seotult teede ja tänavatega.
Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa
„Maanteede projekteerimisnormid“ kohaselt tuleb valgustus muu hulgas ette näha ka:
1. vajadusel ringristmikul;
2. tähistatud ülekäigurajal;
3. suure külastajate arvuga puhke- või teeninduskohas;
4. muudel juhtudel kui see on vajalik tingimuste loomiseks ohutuks liikluseks.
Kohalike teede valgustamisel tuleb esmalt tagada, et liiklusohutusest lähtuvalt on
valgustatud ülekäigukohad ning et liiklusohutusest ja elukeskkonnast lähtuvalt on
valgustatud külakeskused (sh bussipeatused). Piiratud rahalise ressursi tingimustes ei ole
laialdasem teede valgustamine põhjendatud.
Tähistatud ülekäiguradasid Vormsi valla kohalikel teedel ei ole.
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Foto 2. Ülekäigukoht Hullo teel (riigimaantee nr 16132)

Liiklusohutusest lähtuvalt on ülekäigukohad samuti mõistlik valgustada, võimaldades
sõidukijuhtidel kergliiklejaid paremini ja varem märgata. Valgustus peab võimaldama
kergliiklejat märgata mõlemal pool teed.
Kuna teede ja tänavate, sh kergliiklusteede, valgustamisel tekib kohalikul omavalitsusel
mitmeid kokkupuutepunkte riigiteedega, tuleb tegevuste kavandamisel arvestada ka vastavate
nõuetega. Transpordiamet on riigimaanteede valgustamise kohta välja töötanud juhise
„Riigimaanteede valgustamise juhis“ [28]. Juhise kohaselt kaalutakse riigiteede valgustamisel
muu hulgas ka tasuvust – valgustuse rajamise ja ekspluatatsiooniga seotud kulutused võrrelduna
pimedal ajal ära hoitud hukkunute ja vigastatutega lõppenud õnnetuste kuludega. Arvestusest on
välja jäetud turvatunde ja avaliku valgustuse finantseerimisega seotud kulud, kuna vastavate
kulude finantseerimine on kohaliku omavalitsuse pädevuses.
Kui leitakse, et kergliiklustee valgustamine kohaliku omavalitsuse poolt on põhjendatud ja
vajalik, peab kohalike teede või riigimaanteede ääres paiknevate kergliiklusteede (vms
objektide) valgustamisel arvestama Transpordiameti nõuetega.
8.2 Üksikute valgustuspunktide rajamine
Kohati võib osutuda vajalikuks rajada eraldiseisvaid ja üksikuid valgustuspunkte (näiteks
bussipeatustes), kus puudub võimalus mõistlike rahaliste vahenditega tagada elektrivõrguga
liitumist. Kui vajaminev võimsus ei ole suur, võib kaaluda päikeseenergial (või muul
alternatiivsel kohalikul energiaallikal) toimiva valgustuse elektritoite kasutamist. Sel juhul tasub
eelnevalt veenduda, et valgustuse elektritoide on ööpäevaringselt ja aastaringselt nõutava pinge
ja muude nõutavate näitajatega garanteeritud ning rajatav lahendus on varga- ja vandaalikindel.
Lisaks tuleb arvestada, et pakutavad päikeseenergiat tarbivad lahendused ei pruugi
autonoomsetena olla 100 % töökindlad, seega ei saa selliseid lahendusi ette näha massiliseks
kasutamiseks.
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9. Teede suvihooldus
9.1 Teede suvise hoolduse korraldus Vormsi vallas
Suvihooldustöid on Vormis vallas korraldatud perioodiliste lepingute ja üksiktellimuste alusel.
Hooldustööde käigus tuleb kruusateid greiderdada, vedada juurde kattekihti, niita teemaa-alad,
teha kruusateede tolmutõrjet ning lappida mustkattega ja pinnatud kattega teedel löökauke ja
täita pragusid. Kruusateede põhjaliku hoolduse käigus tuleb hooldajatel eemaldada tee äärtest ka
huumuskiht ja raiuda teega piirnev võsa.
Hooldajatega sõlmitud töövõtulepingute kohaselt peavad hooldajad tagama tee seisundinõuete
vastavuse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ [29] ja
lepingu lisaks olevale teehoiutööde tehnilisele kirjeldusele, kus on välja toodud hooldetöödeks
vajalikud tegevused ja töömeetodid. Töövõtulepingud ei määratle teede nõutavaid
seisunditasemeid või konkreetseid seisundinõudeid.
9.2 Teede suvihoolduse õiguslikud alused
Liiklusseaduse § 2 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või
maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad,
eraldus- ja haljasribad.
Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on
tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu
selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või
killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline
pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud.
Vastavalt ehitusseadustiku § 97 lõikele 1 tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida
korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud on tingimused ohutuks liiklemiseks.
Vastavad nõuded on kehtestatud määrusega „Tee seisundinõuded“ (edaspidi TSN) ning vastav
määrus reguleerib avalikult kasutatavale teele kehtivaid nõudeid.
TSN-s toodud seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede
omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.
TSN kohaselt peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele. Samas võib
tee omanik liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist
lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, määrusega kehtestatust kõrgemat
seisunditaset või kõrgemaid seisundinõudeid.
Järgnevalt käsitletakse suvihoolduse nõudeid, mis TSN kohaselt on eraldiseisvalt kehtestatud nii
kattega tänavale, kattega teele, kruusateele kui ka kattega ja katteta kergliiklusteele.
9.3 Kattega maantee seisunditase
TSN lisa 1 kohaselt on maantee seisunditase määratud tee liigi ja liiklussagedusega.
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Joonis 7. Kattega maantee seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 1)

Vormsi valla kohalikel teedel ei ole liiklussageduse määramiseks loendusi tehtud. Samas võib
eeldada, et suuremal osal Vormsi valla teedest jääb liiklussagedus alla 50 auto ööpäevas ning
suurema liiklussagedusega kui 1000 autot ööpäevas teid Vormsi vallale kuuluvate teede hulgas
ei ole. Seega tuleb Vormsi valla teede osas lähtuda üldjuhul seisunditaseme 1 nõuetest.
Erandiks võivad olla lõigud, kus tee omanik ise otsustab seisunditaset tõsta või nõudeid
karmistada. Kõrgema seisunditasemega lõikude kehtestamisel tuleb arvestada, et tehtud valikud
peavad olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud. Seades ebamõistlikult kõrged
nõuded tekib oht ebapiisava võimekuse (tehnilise ressursi) korral minna kehtestatud nõuetega
vastuollu, samuti tingivad kõrged nõuded ka kõrged hoolduskulud, mis võivad osutuda tellija
jaoks majanduslikult koormavaks.
Käesoleva seisuga kõrgemate seisundinõuetega teid või lõike teada ja ette näha ei ole.
Nõudeid on lubatud teeomanikul leebemaks muuta kruusateedel, aga sel juhul tuleb arvestada,
et liiga madalate nõuete kehtestamisega võivad kaasneda liiklejate pahameel ja varakahjud
sõidukitele ning halvemal juhul ka liiklusohu tekkimine.
9.4 Kattega tee seisundinõuded
TSN-ga on kehtestatud järgmised seisunditasemete nõuded:
Seisunditaseme nõuded

Näitajad

1

2

3

4

10

8

5

3

SÕIDUTEE KATE
Nõutav keskmine IRI1 arv
maanteedel, mm/m
Praod laiusega kuni 2,0 cm
ja teekatte murenemine
sügavusega kuni 2,5 cm
(maanteed)
Praod laiusega kuni 2,0 cm
ja teekatte murenemine
sügavusega kuni 2,5 cm
(tänavad)

Võib esineda 15. Võib esineda 15. Võib esineda 15.
novembrist 15.
novembrist 1.
novembrist
juunini
juunini
15. maini

Võib esineda
15. novembrist
15. maini

Võib esineda 15. Võib esineda 15. Võib esineda 15.
novembrist 1.
novembrist 15.
novembrist
juulini
juunini
1. juunini

Võib esineda
15. novembrist
1. juunini
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Augud läbimõõduga alla
20,0 cm ja sügavusega 2,5
kuni 5,0 cm (maanteed)
Augud läbimõõduga alla
20,0 cm ja sügavusega 2,5
kuni 5,0 cm (tänavad)
Augud läbimõõduga üle
20,0 cm ja sügavusega üle
5,0 cm (maanteed ja
tänavad)
Roopa lubatud suurim
sügavus, mm

Võib esineda 15. Võib esineda 15.
novembrist 15.
novembrist 1.
juunini
juunini
Võib esineda 15. Võib esineda 15.
novembrist 1.
novembrist 15.
juulini
juunini
Võib esineda 15. Võib esineda 15.
novembrist 1.
novembrist 15.
juunini
maini

Ei või esineda

Ei või esineda

Ei või esineda

Ei või esineda

Ei või esineda

Ei või esineda

40

30

20

20

5

5

5

3

Maantee telgjoon teekatte
laiusel ≥ 7,0 m

Ei ole nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Maantee äärejooned

Ei ole nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Maantee ristmike märgistus

Ei ole nõutav

Ei ole nõutav

Nõutav

Nõutav

Ei ole nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Ei ole nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Nõutav

Ei ole nõutavad

Ei ole nõutavad

Nõutavad

Nõutavad

2

4

6

11

2

4

10

10

SÕIDUTEE PEENAR2
Tugipeenra kõrgus ei või
erineda katte servast rohkem
kui, cm

SÕIDUTEE TÄHISTUS3

Tänava telgjoon teekatte
laiusel
≥ 6,0 m
Tänava sõiduradade ja
ristmike märgistus teekatte
laiusel üle 6,0 m
Ülekäiguraja märgistus
Tähispostid maanteel ja
tänaval, kus lubatud
piirkiirus on üle 50 km/h ja
puudub valgustus

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS4
Maanteel, m
Tänaval, kus lubatud
piirkiirus on üle 50 km/h ja
puudub valgustus, m
Külgnähtavus
maanteeristmikel ja
tänavaristmikel, kus lubatud
piirkiirus on üle 50 km/h ja
puudub valgustus

Lisanõudeid ei
ole

Ristmikule
Ristmikule
Ristmikule
lähemal kui 20 m lähemal kui 40 m
lähemal kui
on nõutav 5 m
on nõutav 5 m 60 m on nõutav
võrra laiem
võrra laiem
5 m võrra laiem
külgnähtavus
külgnähtavus
külgnähtavus

HEAKORRATÖÖD
Rohu lubatud suurim kõrgus
maantee eraldusribal,
teepeenral ja haljasribal, cm
Rohu lubatud suurim kõrgus
tänava eraldusribal ja
teemaal tänavaäärsel
haljasalal, cm

Vormsi valla teehoiukava 2022-2027

40

20

30

20

20

10

20

10

Estroad OÜ töö nr 1919-E
lk 31/59

Tänava teemaa
puhastustööde perioodilisus

Vastavalt
vajadusele

Kaks korda kuus Üks kord nädalas

Kolm korda
nädalas

TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED5
Kaas ei või olla madalam
2
2
2
1
teekatte pinnast kui, cm
Märkused:
1
IRI (International Roughness Index) iseloomustab üksikute 100 m pikkuste kattelõikude tasasust mm/m,
mis on määratletud kiirusel 80 km/h.
2
Kindlustatud teepeenra seisund peab vastama sõidutee katte seisundile ning tugipeenar ei tohi takistada
vee äravoolu.
3
Põhjendatud juhul võib teeomanik tähistamise nõuetest kõrvale kalduda, kui see on vajalik kergliikluse
või parkimise korraldamiseks, liikluse rahustamise meetmete rakendamiseks või muul sarnasel eesmärgil
ning luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks.
4
Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased,
ja maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt
alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.
5
Kaas ei või olla teekatte pinnast kõrgemal.
Tabel 7. Kattega tee seisunditaseme nõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 3)

Nagu eelnevas alapunktis mainitud, tuleb Vormsi valla kattega teede osas lähtuda üldjuhul
seisunditaseme 1 nõuetest.
9.5 Kruusatee seisunditase
Kruusateede osas kehtestab TSN eraldiseisvalt seisunditasemed maanteedele sõltuvalt
liiklussagedusest ning tänavatele sõltumata liiklussagedusest:

Joonis 8. Kruusatee seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 4)

Arvestades liiklussagedust kuni 200 autot ööpäevas, on Vormsi valla kruuskattega
maanteede osas nõutud seisunditase 1.
Erandiks on väikese liiklussagedusega teed ja tänavad. Liiklussageduse <50 autot ööpäevas
juures on seadusandja jätnud teede omanikele teatud paindlikkuse kruusateede nõutava seisundi
määramisel ja seda nii nõuete karmistamise kui leevendamise suunas. Selliselt kehtestatud
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paindlikkuse eesmärk on tagada vajalikud, mõistlikud ja ideaalis optimaalsed tingimused nii
teekasutajatele kui ka vastavad vajalikud, mõistlikud ja ideaalis optimaalsed kulutused
teeomanikele.
TSN lisa 5 määrab kruusateede seisundinõuded järgnevalt:
Seisunditaseme nõuded

Näitajad
1

2

3

4

Põikprofiili kalle, %

üle 1,0

üle 2,0

üle 2,5

üle 2,5

Kruusa või pinnase valli
maksimaalne kõrgus tee servas, mis
ei takista vee äravoolu, cm

Lisanõudeid ei
ole

10

5

Valli ei või
esineda

Roobaste ja ebatasasuste
maksimaalne lubatud sügavus, cm

10

8

5

Roopaid ja
ebatasasusi ei
või esineda

Ei ole nõutavad

Ei ole
nõutavad

Nõutavad

Nõutavad

2

4

6

SÕIDUTEE PEALISPIND

SÕIDUTEE TÄHISTUS
Tähispostid tänaval, kus lubatud
piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub
valgustus

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS 1
Minimaalne külgnähtavus maanteel
ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on
üle 50 km/h ja
puudub valgustus, m
Külgnähtavus maanteeristmikel ja
tänavaristmikel, kus lubatud
piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub
valgustus

1

Ristmikule lähemal kui 10 m on nõutav 5 m võrra laiem
külgnähtavus

HEAKORRATÖÖD
Maanteel rohu niitmise sagedus
1 kord
2 korda
2 korda
2 korda
teepeenralt hooaja jooksul
Rohu lubatud maksimaalne kõrgus
tänava eraldusribal ja teemaal
20
20
20
10
tänavaäärsel haljasalal, cm
1 Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased ja
maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt
alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.
Tabel 8. Kruusatee seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 5)

Nagu eelnevas alapunktis mainitud, tuleb Vormsi valla kruusateede osas lähtuda seisunditaseme
1 nõuetest.
TSN nõuetest, tegelikust teede kasutusest ja vajadusest ning mõistlikest kulutustest lähtuvalt on
liiklussagedusega <50 autot ööpäevas kruusateede osas otstarbekas kehtestada leebemad nõuded
kui TSN kohane seisunditase 1 ette näeb.
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Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas)
kruusateedele seisunditasemest 1 leebemad nõuded järgmiselt:
Seisunditaseme nõuded
Näitajad

Teed liiklussagedusega
<50 auto ööpäevas

1

Põikprofiili kalle, %

üle 1,0

üle 1,0

Kruusa või pinnase valli maksimaalne
kõrgus tee servas, mis ei takista vee
äravoolu, cm

Lisanõudeid ei ole

Lisanõudeid ei ole

Roobaste ja ebatasasuste maksimaalne
lubatud sügavus, cm

10

10

Nõuded puuduvad

1

SÕIDUTEE PEALISPIND

SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS 1
Minimaalne külgnähtavus maanteel ja
tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle
50 km/h ja puudub valgustus, m
Külgnähtavus maanteeristmikel ja
tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus
on üle 50 km/h ja puudub valgustus

Ristmikule lähemal kui 10 m on nõutav 5 m võrra laiem
külgnähtavus

HEAKORRATÖÖD
Maanteel rohu niitmise sagedus
1 kord
1 kord
teepeenralt hooaja jooksul
Rohu lubatud maksimaalne kõrgus
tänava eraldusribal ja teemaal
20
20
tänavaäärsel haljasalal, cm
1 Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased ja
maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt
alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.
Tabel 9. Kruusateede seisundinõuded liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel

9.6 Kergliiklustee seisundinõuded
Vormsi vallas lähtutakse TSN-ga kehtestatud kergliiklusteede seisunditaseme nõuetele:
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Joonis 9. Kergliiklustee seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 10)

Kergliiklusteede suvihooldusel tuleb lähtuda TSN-s toodud nõuetest.
9.7 Seisundinõuete kontrollimine ja fikseerimine
Teede seisukorda ning teede vastavust seisundinõuetele tuleb kontrollida regulaarselt ja
sõltuvalt ilmastikust piisava sagedusega. Probleemide olemasolul võib eeldada teekasutajatelt
tuleva informatsiooniga, aga tee seisukorra ja nõuetele vastavuse peab tagama teeomanik või
isik, kellele teeomanik on vastava kohustuse üle andnud.
Pragude, aukude ja roobaste mõõtmete ning tugipeenra kõrguse mõõtmete fikseerimiseks saab
kasutada mõõdulinti ja vajadusel lisaks ka rõhtlatti tasapinna fikseerimiseks.
Sõidutee tähistust tuleb kontrollida visuaalselt. Külgnähtavust, heakorratööde kvaliteeti ning
kaevude ja kapede kõrgusi saab kontrollida samuti visuaalselt, vajadusel või kahtluse tekkimise
korral saab mõõta kaugusi ja kõrgusi mõõdulindiga ning ebatasasusi lati ja kiiluga (või
mõõdulindiga).
Tee seisundi hindamiseks võib kasutada ka Transpordiameti poolt koostatud juhendmaterjalis
„Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta“ [30] toodud meetodeid ja
mõõtevahendeid.
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9.8 Kruusateede tolmutõrje
Liikluse mõjul lendub kruusateedelt peenmaterjali, mis sademetevaesel perioodil tõuseb
tolmuna õhku. Tolm kahjustab ümbritsevat loodus- ja elukeskkonda, saastades loodust, tolmu
piirkonda jäävad elamuid ja ka sõidukeid. Lisaks vähendab tolm nähtavust teel, vähendades
seega ka liiklusturvalisust.
Eelkõige elukeskkonna parandamise eesmärgil teostavad teeomanikud kruusateedel tolmutõrjet,
kasutades selleks üldjuhul soola (kaltsiumkloriidi) segamist kruusateede kattematerjali hulka.
Sool doseeritakse kas tahkena (kristallilisena) või soolalahusena. Soola niiskust siduva omaduse
tõttu püsib kruuskate ilmastikust sõltuvalt teatud aja niiske ning tolmuvaba.
Kloriidil põhineva tolmutõrje tegemisega saavutatav efekt sõltub paljuski tööde teostamise
kvaliteedist (ja tööde teostajast). Põhilised vead, mille vastu (kas teadmatusest või halvemal
juhul ka teadlikult) eksitakse, on liiga väikese soola kulunormi kasutamine ning soola ebapiisav
segamine teekattematerjaliga. Teisel juhul irdub sool teelt sademete ja tolmuga ning soola
kontsentratsioon kattematerjalis jääb madalaks, mistõttu ei seo kattematerjal enam piisavalt
niiskust ning tolmutõrje efekt jääb lühiajaliseks ja madalaks.
Kruusateede tolmutõrje tegemise kohta on Transpordiamet (Maanteeamet) koostanud
juhendmaterjali „Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“ [31].
Kloriidide sisaldus ja sellest tulenevalt suurem niiskusesisaldus kattematerjalis aitab paremini
siduda materjalis sisalduvat peenosist, mille tulemusena väheneb mõningal määral ka katte
hooldusvajadus. Teekatet, millesse on viidud kloriid, tuleb hooldada minimaalselt vajalikus
mahus, kuna greiderdamise ja teekattematerjali ümber paigutamisega väheneb kuival perioodil
katte niiskusesisaldus, samuti irduvad liikluse ja sademete toimel greiderdatud katte pinnalt
kloriidiosakesed. Samas tuleb siiski tagada tee vastavus kehtestatud seisundinõuetele.
Soovitus on tolmutõrjet tellida hooaja (nt 01. maist 30. oktoobrini) põhiselt, andes ette
tingimuse, et teelõik ei tohi tolmata. Ehk sel juhul valib tööde teostaja ise parima tehnoloogia, et
saavutada maksimaalne efekt minimaalsete kulutustega. Tellijapoolne kontroll piirdub tee
seisundi kontrollimisega. Arvestades ka kruusateede jooksva hoolduse vajadust ning
eelnimetatud tolmutõrje efekti vähenemist igakordse greiderdamise järel, tasuks kaaluda
greiderdamistööde ja tolmutõrjetööde hankimist ühe hooldepaketina.
Lähtuvalt Eestis kasutatavast praktikast ning kogemustest, tuleb tolmutõrjet teha lõikudel, kus
elamu või suvilana kasutusel olevate hoonete õuealad jäävad tolmavast teest kuni 50 m
kaugusele (mõõdetuna teekatte servast). Piki teed mõõdetuna tuleb tolmutõrjega alustada 50 m
enne teega külgneval alal paikneva hoone õueala ning lõpetada tuleb tolmutõrje 50 m peale
teega külgneval alal paikneva hoone õueala.
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Joonis 10. Tolmutõrje tegemise skeem

Konkreetsel juhul võib teeomanik tolmutõrje lõigu pikkuste määramisel arvestada ka konkreetse
lõigu eripärasid (nt tuultele avatud aladel valdavat tuulte suunda) ning vastavalt tegelikule
vajadusele suurendada tolmutõrjega lõikude pikkusi.
Teineteisele lähemal kui 200 m paiknevad tolmutõrje lõigud tuleb ühendada üheks pidevaks
lõiguks – see tagab teelõigul samasugused tingimused nii liikluseks kui ka teehoolde
teostamiseks, suurendades seeläbi liiklusohutust ja vähendades hooldeks tehtavaid kulutusi 1 m2
kohta.
Tänaseni on Vormsi Vallavalitsus tellinud tolmutõrjet kaltsiumkloriidi lahuse baasil.
Tolmutõrje kavandamisel tasub arvestada, et suure kasutusintensiivsusega lõikudel on
otstarbekas ette näha tolmutõrjega lõikude muutmist tolmuvaba kattega teelõikudeks –
see tagab tolmuga seotud probleemi likvideerimise ja iga-aastaste tolmutõrjeks tehtavate
kulutuste vähenemise. Katte ehituse otsuse tegemiseks on vaja teostada siiski eelnev
liiklusloendus ja hinnata igat teelõiku eraldi. Vormsi mastaape ja kohalikke olusid arvestades on
mõistlik tolmuvabade katete rajamine küladesse ja suurema liiklussagedusega kruuskattega
teede ääres paiknevate elamute piirkonda. Teehoiukavas toodud investeeringute osas on
arvestatud pinnatud katte rajamisega Sviby, Rälby, Saxby, Förby ja Suuremõisa külasid
läbivatele teelõikudele (vt tabel 12 ja teehoiukava lisa nr 2).
Lisaks oleks vajalik tagada tolmuvaba ühendus ka Hullo ja Borrby külade vahel, vastavad tööd
on investeeringutena samuti ära toodud tabelis 12 ja teehoiukava lisas nr 2.
Arvestades tolmutõrjeks tehtavaid kulutusi, tasub investeering tolmuvaba katte ehitamiseks
sõltuvalt konkreetse teelõigu kasutusintensiivsusest ja valitud tehnoloogiatest ennast
majanduslikult ära üldjuhul 4-5 aasta jooksul.
9.9 Truupide hooldus
Truupide hooldusvajadus seisneb põhiliselt truupide sisse- ja väljavoolude puhastamises,
truubitorude puhastamises (läbilaskvuse tagamiseks) ning truubipäiste kindlustuse olemasolu
tagamises. Truupide seisukorda tuleb hinnata vähemalt üks kord aastas, planeerimaks ja
teostamaks vajalike hooldus- ja ehitustöid.
Truupide sisse- ja väljavoole puhastatakse üldjuhul ekskavaatoriga. Eelnevalt tuleb kontrollida,
et kraavi nõlvas ega põhjas ei paikneks kaableid ega muid kommunikatsioone. Koos otste
puhastamisega on mõistlik teostada vajadusel (kui setet on rohkem kui 25 % ava kõrgusest) ka
truubi läbipesu (survepesuna), puhastamaks truup sinna settinud pinnastest, prahist jms.
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Uhteohtlikud nõlvad truubi otstes ning uhteohtlik kraavi põhi tuleb kindlustada murumätastuse,
muruvaiba, geokärje või munakividega. Kasutatud lahendus peab tagama nõlva stabiilsuse.
Vanade betoonist truupide puhul on tihti probleemiks ka äravajunud lülid, millest tulenevalt
variseb teekonstruktsioonist materjali truupi, ummistades truubi ja tekitades teekattesse augu.
Sel juhul on vajalik truup pealtpoolt avada, äravajunud lülid uuesti paigaldada, lülide vahekohad
tihendada ning truubitoru enne tagasitäite teostamist pealtpoolt ja külgedelt geotekstiiliga katta.
Samuti on vanade truupide puhul tihti probleemiks äravajunud ja lagunenud betoonist päised.
Kui nende korrastamine ei ole võimalik või on ebamõistlikult kallis, tuleb päised lammutada ja
asendada uute betoonist päisetega või kui on olemas piisav ruum, siis on võimalik truupi
pikendada ning rajada truubile päised vastavalt tüüpjoonistele.
Täielikult amortiseerunud või (nt veerežiimi muutustest tulenevalt) ebasobival kõrgusel asuvate
truupide puhul tuleb vana truup asendada uuega. Uuega asendamise korral tuleb hinnata
vajadust truubitoru läbimõõdu muutmiseks. Uute truupidena tuleb kasutada plasttruupe
rõngasjäikusega SN 8. 1 m suuremate toru läbimõõtude korral võib kasutada ka terastorudega
lahendusi. Soovitus on toru läbimõõtude >1 m korral tellida eelnevalt ehitustööde kirjeldus või
projekt, millega määratakse muu hulgas ka toru parameetrid (materjal, läbimõõt, pikkus, seina
paksus jne).
Teehoiukava investeeringute osas on arvestatud 60 m mahus d400 mm plasttruupide
paigaldamise maksumusega. Truupide asendamise või paigaldamise vajadus tuleb välja
selgitada enne katendiga seotud tööde teostamist. Truubi asukoha valikul tuleb arvestada, et
truubi paigaldamisel on mõtet kui on tagatud vee äravool nii truubist kui ka teeäärsest kraavist
(ehk vajalik on toimivate eesvoolude olemasolu).
9.10 Kraavide hooldus
Kraavide hoolduse käigus teostatakse järgnevaid töid:
1. Kraavide puhastamine võsast ja nõlvadel kasvavatest puudest.
Võsa ja puud raiuda üldjuhul tee servast kuni kraavi välimise nõlva ülemise servani.
Raiematerjal ja -jäätmed tuleb ära vedada.
2. Veejuhtme voolusängi puhastamine setetest, ujuvast ja heljuvast ning muust taimestikust,
mis takistavad veevoolu või tekitavad paisutusi. Kui veejuhtmel esineb kopratamme, tuleb
need likvideerida.
Tööd tehakse üldjuhul ekskavaatoriga. Eelnevalt tuleb kontrollida, et kraavi põhjas ega
nõlvades ei ole kaableid ega muid kommunikatsioone. Puhastamisel välja kaevatud setted
võib võimaluse korral planeerida maa-alale, tagades hooldemasinaga niidetava pinna.
Planeerimata materjal, kivid, kännud ja praht tuleb teemaa-alalt ära vedada.
Kraavide hooldustööde intervall sõltub konkreetsest objektist ja seal esinevatest pinnastest.
Kraavide seisukorda tuleb hinnata vähemalt üks kord aastas, saadud info alusel on võimalik
kavandada ja teostada ka hooldustöid.
9.11 Massipiirangute kehtestamine
Teede kandevõime muutub aasta lõikes tulenevalt ilmastikust. Seda tuleb arvestada ka
teeomanikul teede seisukorra jooksval hindamisel. Vajaduse korral tuleb teeomanikul teedel ja
teelõikudel kehtestada liikluskorraldusvahendite paigaldamisega massipiirangud, mis keelavad
rasketranspordil teede kasutamise, vältides sellega teekatendi ja muldkeha jäädavat
kahjustamist.
Kandevõime ja tee säilivuse seisukohast on rasketranspordi liiklemiseks kõige soodsam aeg
periood, millal teekatend ja muldkeha läbi külmunud. Teine rasketranspordi liiklemiseks soodne
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aeg on suveperiood kui katend ja muldkeha on kuivanud ja sisaldab niiskust minimaalses
koguses.
Kõige ebasoodsam periood raskeliikluseks on üldjuhul märtsi teine ja aprilli esimene pool kui
talvel külmunud muldkeha sulab. Kuna sulamine ei toimu tee ristlõikes ühtlaselt, ei pääse
katendist ja muldkehast vesi välja, mistõttu tekivad teel kandevõime kaotuse näol avalduvad
defektid. Lisaks on paljude kohalike teede ehitusel kasutatud külmakerkeohtlikke pinnaseid, mis
kevadisel sulaperioodil võivad avalduda tee pinnal samuti kandevõime kaotanud kohtadena.
Teine kandevõime seisukohast kriitiline periood võib esineda sügiseti kui vihmasadudest ja/või
kõrgest pinnavee tasemest tulenevalt küllastuvad tee katend ja muldkeha veega, millest
tulenevalt väheneb tee kandevõime märkimisväärselt.
Teeomaniku kohustus on kriitilistel perioodidel teede seisukorda ja kasutust igapäevaselt
jälgida. Väga oluline on massipiirangute kehtestamine ennetava meetmena, sest koormuse all
arenevad tekkivad defektid väga kiiresti ning samavõrra muutuvad kiiresti kallimaks ja
keerulisemaks ka tee seisukorra taastamiseks vajalikud tööd. Vajaliku massipiirangu suurus
tuleb teeomanikul otsustada igakordselt sõltuvalt konkreetse tee seisukorrast ja kasutusest.
Massipiirangud saab tühistada peale teekatendi ja muldkeha piisavat kuivamist.

10.Teede talihooldus
Vastavalt ehitusseadustiku § 97 lõikele 1 tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida
korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud on tingimused ohutuks liiklemiseks.
Vastavad nõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusega nr 92 „Tee
seisundinõuded“ (edaspidi TSN) ning mis reguleerib avalikult kasutatavale teele kehtivaid
nõudeid.
TSN-s toodud seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse
jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.
TSN kohaselt peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele. Samas võib
tee omanik liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist
lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, kehtestatust kõrgemat seisunditaset või
kõrgemaid seisundinõudeid.
TSN kohaselt võib tee omanik rakendada teele kehtestatutest madalamaid seisundinõudeid
liiklussagedusel <50 auto ööpäevas kruusateedel, maanteede talvise seisunditaseme määramisel
ja talvise hooldustsükli aja määramisel ning raskete ilmastikuolude (TSN § 18) ilmnemise
korral. Seega on seadusandja jätnud teede omanikele teatud paindlikkuse teede nõutava seisundi
määramisel ja seda nii nõuete karmistamise kui leevendamise suunas. Arvestades, et Eesti
teedevõrgust moodustavad kohalikud teed ca 41 % (31.12.2008 Statistikaameti andmed) [32]
ning liiklussagedus suurel osal kohalikest teedest (v.a linnalised asustuspiirkonnad) on väiksem
kui 50 autot ööpäevas, on TSN-ga sätestatud paindlikkus vajalike, mõistlike ja ideaalis
optimaalsete kulutuste tagamiseks möödapääsmatu.
Riikliku regulatsiooniga on seega paika pandud tee seisundi „raamid“, mille piires on võimalik
tee omanikul teede seisundit kujundada. Kohalik omavalitsus peab võtma vastu otsused
liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teedele kehtestavate nõuete kohta nii suviste hooldetööde
kui ka teede talihoolduse osas (seejuures võib omavalitsus avalikust huvist lähtuvalt kehtestada
ka kõrgemad nõuded kui määrusega on ette nähtud).
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Järgnevalt käsitletakse TSN-st lähtuvalt talihoolduse nõudeid.
10.1 Tee talvine seisunditase ja seisundinõuded
TSN lisa 6 kohaselt on maantee talvine seisunditase määratud tee liigi ja liiklussagedusega.

Joonis 11. Maantee talvine seisunditase („Tee seisundinõuded“ lisa 6)

Vormsi valla kohalikel teedel ei ole liiklussageduse määramiseks loendusi tehtud. Samas võib
eeldada, et suuremal osal Vormsi valla teedest jääb liiklussagedus alla 50 auto ööpäevas.
Liiklussagedust 250 autot ööpäevas ei ületa eelduslikult mitte ükski kohaliku tee lõik (eriti veel
talvisel perioodil). Eelnevast lähtuvalt rakenduvad Vormsi valla kohalikele maanteedele
TSN kohaselt seisunditase 1 nõuded.
10.2Tee talvised seisundinõuded
Seisunditasemete detailsed nõuded on toodud TSN lisas 8.
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Joonis 12. Tee talvised seisundinõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 8)

Madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) teedele talviste sõidutee seisundinõuete (ja
seisunditasemete) kehtestamisel tuleb arvestada, et valikud peavad olema tehniliselt ja
majanduslikult põhjendatud. Seades ebamõistlikult kõrged nõuded tekib oht ebapiisava
võimekuse (tehnilise ressursi) korral minna kehtestatud nõuetega vastuollu, samuti tingivad
kõrged nõuded ka kõrged hoolduskulud, mis võivad osutuda tellija jaoks majanduslikult
äärmiselt koormavaks. Liiga madalate nõuete kehtestamisega võib kaasneda liiklejate pahameel
ning halvemal juhul ka liiklusohu tekkimine. Samas on teatud määral paratamatu, et intensiivse
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hooldusvajadusega perioodidel tekivad teede hooldamisel teatud ajalised viivitused, kuna
kõikidel teedel ei ole võimalik üheaegselt hooldetöid teostada. Tuleb arvestada, et mida
keerulisemad on ilmastikuolud, seda pikemad tekivad ka eelmainitud viivitused.
Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse Vormsi vallas madala liiklussagedusega (<50 auto
ööpäevas) teedele järgmised talvised sõidutee seisundinõuded:
Seisunditaseme nõuded
Näitajad

Tee liiklussagedusega <50 autot
ööpäevas1

1
Tee liiklussagedusega 50-250 autot
ööpäevas

ÜLDISED SÕIDUTEE NÕUDED
Tee nõutav
seisund

Lumekiht alla kriitilise paksuse,
kinnisõidetud lumi või jäätunud tee,
libedusetõrje ohtlikes kohtades

Nõutav
minimaalne
haardetegur
Lumevallide vahe
5 m või laiema tee puhul vähemalt katte
maanteel
mõõdetuna
laius2
teepinnalt, m
SÕIDUTEE TASASUS
Suurimad roopad
või ebatasasused
kinnisõidetud
6
lumes või
karedas jääs, cm
LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS SÕIDUTEEL
Kohev lumi, cm
Sulalumi, lörts
või soola ja lume
segu, cm

Kinnisõidetud lumi või jäätunud tee,
libedusetõrje ohtlikes kohtades
0,20 ja ohtlikes
kohtades 0,25
6 või kitsamal teel vähemalt sõiduraja
laius

4

10

10

8

5

Märkused:
1
Välja arvatud avaliku huvita ja hooldusvajaduseta teed vallavolikogu iga-aastase otsuse alusel.
2
Lumevallide vahe 5 m puhul rajada iga 200 m järel 1-2 m laiendus vastutulija läbi laskmiseks.
Tabel 10. Seisunditaseme nõuded liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel (võrrelduna seisunditasemega 1)

Teeomanikul on alati võimalus kehtestada kõrgem seisunditase ja kõrgemad seisundinõuded,
aga seejuures tuleb arvestada ka nendega kaasnevate nõuete täitmise vajaduse ning vastavate
täiendavate kulutuste tekkimisega.
Tulenevalt asjaolust, et Vormsi valla teedevõrku kuulub ka põllu- ja metsamajanduslikke ning
muid (talveperioodil) kasutuseta teid, jääb teeomanikule võimalus selliste avaliku huvita ja
vajaduseta teede talihooldusest täielikult loobuda (ning rakendada teehooldust juhtumipõhise
vajaduse tekkimise korral).
Arvestades, et teede kasutus võib iga-aastaselt muutuda, tuleb teede nimekiri vallavalitsuse
poolt igal aastal enne talihooldetööde perioodi üle vaadata ning kinnitada teede seisunditasemed
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(talihoolduseta teed, 1. seisunditasemega teed). Vastav info tuleb avaldada ka kohalikus ajalehes
ning teha kättesaadavaks veebis vallavalitsuse koduleheküljel.
10.3 Hooldustsükli aeg
Kuna teede seisukord on ajas, eriti talveperioodil, pidevalt muutuv, on lisaks seisunditasemetele
vastavate nõuete määratlemisele vajalik määrata ka ajaperiood, mille jooksul peavad olema
seisundinõuded tagatud. TSN kohaselt on selleks perioodiks hooldustsükli aeg ehk tähtaeg,
mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud.
Hooldustsükli aja arvestus maanteel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust.
Tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.
Hooldustsükli aja lõpuks peab olema tee hooldatud, see tähendab, et tee nõutav seisund peab
olema tagatud.
TSN lisa 9 määrab talihooldustöödel hooldustsüklite ajad järgnevalt:

Joonis 13. Hooldustsükli aeg tundides („Tee seisundinõuded“ lisa 9)

Täpsustuseks – TSN § 22 lõike 2 kohaselt on lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte
pinnast, ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm.
Käesoleva teehoiukavaga kehtestatakse madala liiklussagedusega (<50 auto ööpäevas) Vormsi
valla kohalikele teedele järgmised hooldustsükli ajad:
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Hooldustsükkel

Seisunditaseme nõue
liiklussagedusega <50 autot
ööpäevas teel4

Seisunditase 1
nõue

Alla kriitilise lumekihi paksuse
lume ja lörtsi eemaldamine
36
24
1
sõiduteelt
Üle kriitilise lumekihi paksuse
lume ja lörtsi eemaldamine
24
24
sõiduteelt1
Aeg nõutava haardeteguri
24
12
tagamiseks sõiduteel2
Soola-lume segu eemaldamine
sõiduteelt
Tee kohta kehtivate üldnõuete
36
36
täitmine3
Märkused:
1
Lumekihi kriitiline paksus vastavalt seisunditaseme nõuetele (tabel 10).
2
Eeldatakse, et nõutav haardetegur tagatakse teepinna karestamise või puistematerjali
kasutamisega.
3
Üldnõuded on toodud tabelis 10.
4
Välja arvatud avaliku huvita ja hooldusvajaduseta teed vallavolikogu iga-aastase otsuse alusel.
Tabel 11. Hooldustsükli aeg tundides liiklussagedusega <50 auto ööpäevas teel

10.4 Kergliiklustee talvised seisundinõuded
TSN kehtestab kergliiklusteede talihoolduse nõuded eraldiseisvalt, võttes aluseks tee
paiknemise linnas, alevis või alevikus või väljaspool neid.
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Joonis 14. Kergliiklustee talihoolduse nõuded („Tee seisundinõuded“ lisa 10)

Täpsustuseks – TSN § 22 lõike 2 kohaselt on lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte
pinnast, ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm.
Kergliiklusteede talihooldusel tuleb lähtuda TSN-s toodud nõuetest.
10.5 Libedusetõrje
Libedusetõrje on teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiivmaterjalide
või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri
suurendamine mehaanilise karestamisega või sama tehnoloogiaga roobaste ja ebatasasuste
likvideerimine [33].
Kloriididena
kasutatakse
naatriumkloriidi
(NaCl),
kaltsiumkloriidi
(CaCl2)
ja
magneesiumkloriidi (MgCl2). Kloriide laotatakse puisturiga kas lahusena või tahkel kujul.
Puistematerjalidena kasutatakse liiva, sõelmeid, sõelutud või purustatud kruusa ja killustikku.
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Tulenevalt Vormsi valla teede seisunditasemetest ja seisunditasemetele kehtestatud nõuetest, ei
ole sõiduteedel libedusetõrje teostamine n.ö „tavapäraste“ talviste ilmastikuolude korral
üldjuhul vajalik. Siiski võib ka seisunditasemest 3 madalamate seisunditasemete puhul tekkida
vajadus sõiduteedel libedusetõrje teostamiseks (näiteks jäite või sõidutee kattele püsijää
tekkimise korral).
Samuti tuleb tagada piisavate haardeliste omadustega teepind kergliiklusteedel, võimaldamaks
(eelkõige) jalakäijatel ohutult kergliiklusteed kasutada. Korrektselt hooldamata kergliiklustee
korral võivad kergliiklejad hakata kasutama sõiduteed, mis võib põhjustada suurt liiklusohtu.
Soovitused libedusetõrje teostamiseks ja teekatte haardeliste omaduste parandamiseks kohalikel
teedel:
- enne kloriidide või puistematerjalide laotamist proovida teepinna haardetegurit
suurendada karestamisega mehhaanilisel teel võrk-, jää- või tappteradega.
- Puistematerjalidel lubatud tera läbimõõt on tänavatel 2–6 mm ja maanteedel kuni 6 mm;
- Puistematerjalide lubatud tera läbimõõt jalgteedel ja jalgrattateedel on 2–6 mm,
soovituslikult kasutada tardkivist tehtud sõelmeid.
- Külmumise vältimiseks ja terade paremaks püsimiseks teel võib segada puistematerjali
sisse kloriide (näiteks nn soolaliiv).
- Puistematerjalide paremaks teel püsimiseks on vajalik jääga kattunud teepinna
töötlemine võrk-, jää- või tappteradega.
- Üldjuhul tuleb vältida kloriidide kasutamist kergliiklusteedel, libedusetõrjet teha seal
abrasiivmaterjalide puistamisega. Kloriidide kasutamisel kõnni- ja jalgteedel peab ära
koristama lume ja jää sulamisel tekkinud segu.
- NaCl toimeefekt avaldub kuni ca -10 °C õhutemperatuurini, CaCl2 toime avaldub kuni
-18 °C õhutemperatuurini. Õhutemperatuuril alla -18 °C võib kasutada ainult
puistematerjale.
- Järskudel tõusudel, ristmikel ja muudel liiklusohtlikel kohtadel tuleb nii kloriidide kui
abrasiivsete puistematerjalide kogust pinnaühiku kohta suurendada vastavalt vajadusele.
Vormsi Vallavalitsuse nägemuses võiks Vormsi olla teehoolduse seisukohast „roheline“ saar.
Sellest tulenevalt võiks kaaluda võimalust vältida libedusetõrjeks kloriidide kasutamist ning
teostada libedusetõrjet teepinna karestamise või puistematerjalide laotamise teel. Vastavad
tingimused on võimalik sisse viia kohalike teede hooldusega seotud hankelepingutesse. Samuti
tuleks kloriidide kasutamise küsimus riigiteede osas läbi rääkida Transpordiametiga.
10.6 Erinevad hooldusstsenaariumid talihooldustöödeks
Talihooldustööde planeerimisel ja korraldamisel tuleb muu hulgas kaaluda järgmisi asjaolusid.
1. Kui pikk periood ühe hankega katta?
Hankega määratud periood ei tohiks üldjuhul olla lühem kui 3-4 aastat, kuna ettevõtjatel on
teenuse osutamiseks paratamatult vajalik teha teatud investeeringuid (nt tehnilise varustuse
ostmisel). Pikem periood annab ettevõtjale investeeringute tegemiseks rohkem kindlust.
2. Milliseid kvalifitseerimistingimusi (sh pakkujate tehniline varustatus) hankel rakendada?
Mida suurema töömahuga piirkond on, seda kaalukamaid tingimusi tuleb kasutada, sh ka
pakkujate finantsvõimekuse osas. Tuleb arvestada konkreetse hooldepiirkonna suurust ja
eripärasid (nt linnaliste piirkondade puhul). Vältimaks „õnneotsijaid“, tuleb teatud lävend
kehtestada ka pakkujate tehnilise varustatuse osas. Selline mõistlikult seatud lävend aitab
asendusmasinate nõude näitel tagada hooldusteenust ka juhul kui üks või mitu hooldetehnika
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ühikut ei ole näiteks tehnilistel põhjustel töökorras. Arvestada tuleb, et intensiivset
teehooldust nõudvate kriitiliste ilmastikuolude korral ei ole üldjuhul koheselt võimalik
asendusmasinaid leida ka teistelt teenusepakkujatelt.
3. Kas osta hooldusteenust komplektse täisteenusena või ühikupõhise (nt hooldustöö tund või
tee kilomeeter) teenusena?
Kohalikud omavalitsused kasutavad talihooldustöödel nii kompleksteenuse kui ka
ühikupõhiste teenuste põhimõttel toimivaid lahendusi. Seejuures leidub ka kombineeritud
variante, kus enamik talihooldustöödest teostatakse täisteenusena ning tellijal on võimalik
lepinguliste ühikhindade alusel juurde tellida täiendavaid töid ja tegevusi.
Ühikupõhise teenuse kasutamine eeldab tellijalt igapäevast lepingu administreerimist tööde
tellimise, kontrollimise ja vastuvõtmise näol. Kompleksteenuse kasutamise korral jääb
tellijale põhiliselt kontrolli funktsioon.
Kompleksteenuse puhul maandavad ettevõtjad enda riskid (sh ilmastikust tulenevad)
suuremal või vähemal määral pakkumise hinna tõstmisega. Arvestades viimase viie aasta
suhteliselt soojasid ja lumevaeseid ning suhteliselt lühikese lumeperioodiga talvi, on
majanduslikult edukad olnud komplekshinnaga lepinguid teenindanud ettevõtjad ja
ühikhinnapõhiseid lepinguid sõlminud tellijad.
Talihooldus Vormsi vallas toimib täna ühe piirkonnana. Hooldetööde lepingud on sõlmitud kahe
lepingupartneriga, talihooldustööde lepingud kehtivad kuni aastani 2026. Vald tasub
hooldajatele ühikupõhiselt (tee kilomeeter või ressursiühiku töötund). Hooldevajadusest
sõltumatut nn „valmisoleku tasu“ Vormsi vallas hooldajatele ei maksta.

11. Saarelisest asukohast tulenevad eripärad teehoius
11.1 Vormsi maavarad ja nende kasutamine teehoius
Teehoiutöödeks sobivaid maavarana arvele võetud loodusressursse Vormsil palju ei leidu.
Ajalooliselt on Vormsi teede seisukorra parandamiseks kasutatud mh ka materjali, mida on
saadud klibuvallidest, kuid tänapäeval on see variant eelkõige keskkonnaalastest kaalutlustest
lähtuvalt välistatud.
Vormsi ainus maardla asub Borrby külas ning selleks on Borrby kruusakarjäär. Karjääris on
liiva ja kruusa aktiivset tarbevaru ca 142 000 m3 ulatuses. OÜ Inseneribüroo Steiger
katseprotokolli nr 21-9955 K [34] kohaselt on tegemist vähese tolmuosakeste sisalduse ja hästi
filtreeruva materjaliga, mille osakesed on ca 90% ulatuses väiksemad kui 10 mm. Selline
materjal sobib muldkeha ja dreenkihi ehitamiseks (kuigi võib olla raskesti tihendatav), kuid ei
sobi kruusateede kattekihi rajamiseks.
Rumpo küla piirides paikneb Rumpo vana kruusakarjäär (Kordbackani kinnistul, katastritunnus
90701:001:0745). Maapõueseaduse [35] § 100 lõike 1 kohaselt on maavara ning maavarana
arvele võtmata kivimit ja setendit püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punktis 3 nimetatud
väikesaare kohaliku omavalitsuse üksusel või tema volitatud isikul õigus sellel püsiasustusega
väikesaarel asuvalt kinnisasjalt võtta kaevandamisloata kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitmise eesmärgil. Vormsi Vallavalitsus on 2020. aastal Keskkonnaametilt saanud
loa kaevandada Rumpost 200 m3 materjali.
Rumpo materjali võib iseloomustada jämeda kruusana, mis sisaldab väga palju kivimaterjali.
Teehoiukava koostaja võttis Rumpo kruusast proovid ning lasi laboratooriumis määrata
materjali terastikulise koostise. Teede Tehnokeskus AS katseprotokolli nr 5503/21 [36] kohaselt
läbis kogu toodud proov sõela 125 mm ning peenosiste sisaldus proovis oli 1,6%. Sellist
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materjali on võimalik kasutada muldkeha ning tüsedamate katendikihtide ehitamiseks, aga
samuti on võimalik sellest toota purustatud kruusa.
Kruusateede katte terastikuline koostis peab vastama majandus- ja taristuministri 3. augusti
2015. a määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisas 10 „Sidumata segude
terastikuline koostis“ toodud sõelkõverate piiridele. Kruuskatte puhul on asjakohased segud nr 5
(teramõõt 0/16) ja nr 6 (0/32).
Rumpo kruusast purukruusa tootmisel võib teatud probleeme tekitada peenosiste vähesus.
Samas on tootmisprotsessi oskuslikul korraldamisel võimalik lõpptulemust soovitud suunas
mõjutada (näiteks toota kõrvaproduktina killustikku). Kui selgub, et peenosist ikkagi napib,
tuleb segusse seda täiendavalt lisada, tuues vajadusel peenosise mandrilt (näiteks Ungru Paekivi
OÜ Pusku karjäärist).
Keskkonnaametiga vajab täpsustamist, kas ja millised piirid on Maapõueseaduse § 100 lõike 1
alusel kaevandataval materjali kogusel. Purustatud kruusa tootmisel oleks transpordikuludest
tulenevalt mõistlik toota võimalikult suur kogus. Arvestades kohalike teede esmaseid vajadusi,
siis võiks esmalt toota ca 13 000 t purustatud kruusa.
Arvestades eeltöödega tootmiskohas, kivipurusti ja laadimistehnika transpordi ning
purustamistööde maksumusega, kujuneks Vormsil ca 10 000 t purustatud kruusa tootmise
juures materjali hinnaks ca 4,50 eurot/tonn (siin ja edaspidi kõik hinnad ja maksumused koos
käibemaksuga). Tootes korraga rohkem materjali, väheneb ka kulu ühe tonni tootmiseks (ja ka
vastupidi – vähem tootes kulu ühe tonni kohta suureneb).
11.2 Materjali vedu mandrilt
Materjali veoga mandrilt kaasnevad kaks olulist probleemi: esiteks on transport tulenevalt
üleveost ja ooteaegadest kulukas ning teiseks ei võimalda piiratud üleveoressurss tööde sujuvat
korraldamist.
Üleveo hind ühel suunal sõltumata veoki massist on veokile 20 eurot ja haagisele 20 eurot ehk
kokku 40 eurot ning edasi-tagasi reisiks kokku 80 eurot. Lisaks kaasneb üleveoga veoki ooteaeg
sadamates ja praamil – arvestades edasi-tagasi reisi puhul summaarse ooteajaga 3
tundi maksumusega a 30 eurot tunni kohta, võime haagisega veoki edasi-tagasi üleveo kuluks
arvestada ca 170 eurot (koos käibemaksuga).
Teehoiukava koostaja konsulteeris üleveoga seotud küsimustes Rohuküla – Sviby liinil
opereeriva ettevõtte AS Kihnu Veeteed tegevjuhi Andres Laasmaga. Vedaja esindaja sõnul on
veoste vedamine võimalik üksnes liinireisidega ja täiendavate reiside teostamine pole võimalik
tulenevalt sellest, et sõidugraafikute tihedus kasutab ära kogu tööaja ja veoressursi (märkus –
Vormsi Vallavalitsuse majanduskomisjon vedaja seisukohta ei jaga). Samuti piirab üleveo
võimalusi väga intensiivne metsa väljavedu saarelt, mistõttu rasketranspordi vedusid tuleb
pikalt ette planeerida.
Ei ole mõeldav ka teiste parvlaevade kasutamine, kuna Sviby sadamas on ainult üks kaldaramp,
mida kasutatakse liiniveoks ja peaaegu enamuse laevatee ulatuse puudub laevadel üksteisest
möödumise võimalus.
Suurema koguse puistematerjali tarneks võiks ideeliselt kaaluda võimalust kasutada
ujuvpargast, mille mahalaadimist saab Svibys teostada ilma kaldarambita kailt. Samas on
pargase kasutamisega seotud kulud eeldatavalt märkimisväärsed suured, mistõttu tasuvuse
seisukohast see ennast piiratud koguste juures ei õigusta.
Teehoiukava koostaja täpsustas Rohuküla sadamale kõige lähemal asuva purustatud kruusa
tootjaga purustatud kruusa maksumuse. Eeldatava koguse 10 000 t juures maksaks purustatud
kruus Rohuküla sadamasse veetuna 11,90 eurot/tonn. Lisades juurde üleveokulud (vastavalt
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eeltoodule) ja materjali veo saarel asuvasse vahelattu, on purustatud kruusa ligikaudne
hind 21,73 eurot/tonn ladustatuna vahelaos. Vahelao kasutamine on vajalik, kuna materjali
ülevedu on piiratud üleveoressursist tulenevalt võimalik teostada vaid üksikute veokite kaupa,
samas ei ole majanduslikult mõistlik korraldada üksikute veokite kaupa materjali paigaldamist
teele.
Seega on mandrilt purustatud kruusa saarele vedamise korral materjal 4-5 korda kallim
võrreldes Vormsis kohapeal toodetud materjaliga. Nii majanduslikest kui ka
keskkonnaaspektidest lähtuvalt on mõistlik kasutada Vormsis toodetud materjali, kuid selle
kaevandamisega seotud aspektid (sh kogused) tuleb läbi arutada Keskkonnaametiga ning saada
ka vajalikud nõusolekud ja load. Kuna nimetatud nõusolekute ja lubade saamine (sh ajaline
perspektiiv) ning purustatud kruusa tootmisega seotud üksikasjad on ebaselged, siis
investeeringuobjektide maksumused on arvestatud mandrilt veetud purustatud kruusa
kasutamisega. Ei saa mainimata jätta, et mandrilt materjali transportimine muudab tööde
prognoositavad ühikhinnad ja maksumused väga kõrgeks. Eesmärgiks tuleks seada
kruusateede kattekihiks sobiva materjali tootmine saarel, mis vähendaks väga suurel
määral teehoiuks vajaminevaid summasid ning võimaldaks kohalikul omavalitsusel ka
piiratud majanduslike võimaluste juures iga-aastaselt panustada teede seisukorra
säilitamisse.

12.Kokkuvõtlikud teehoiukavas toodud soovitused teehoiu korraldamiseks
12.1 Igapäevane teehoid
Soovitused igapäevase teehoiu korraldamiseks:
- kontrollida teede seisukorda ning teede vastavust seisundinõuetele regulaarselt ja
sõltuvalt ilmastikust piisava sagedusega;
- seisundinõuete mittevastavuse, mis loob teekasutaja jaoks ohtliku olukorra, avastamise
korral omada võimekust kiiresti reageerida ja ohtlik koht nõuetele vastavalt
liikluskorraldusvahenditega tähistada;
- tagada liikluskorraldusvahendite seisukorra perioodiline kontrollimine ning nõuetele
vastavus;
- tee kandevõime seisukohast kriitilistel perioodidel jälgida teede seisukorda ja kasutust
igapäevaselt. Oluline on massipiirangute kehtestamine ennetava meetmena;
- tellida tolmutõrjet tellida hooaja (nt 01. maist 30. oktoobrini) põhiselt, andes ette
tingimuse, et teelõik ei tohi tolmata;
- kasutada ehitustöödel maksimaalselt ära kohalikku materjali;
- hinnata kraavide ja truupide seisukorda vähemalt üks kord aastas, saadud info alusel
kavandada ja teostada hooldustööd;
- kohalike teede kaudu metsamaterjali väljaveo teostamise korral leppida tööde teostajaga
töödele eelnevalt kokku kohalike teede seisukorra parandamiseks vajalikes tegevustes ja
meetmetes, mis tagavad tee säilimise, kasutatavuse ning nõuetele vastava seisukorra
peale vedude lõpetamist.
12.2 Lähima aasta tegevuskava
Soovitused lähima aasta tegevuskavaks:
- algatada riigiga arutelud Vormsi valla teehoiu rahastamise suurendamiseks, arvestades
seejuures saarelist eripära;
- rääkida läbi Transpordiametiga riigiteede äärde kergliiklusteede rajamise osas (sh
rahastuses). Argumenteerimiseks oleks vajalik teostada liikluse, sh kergliiklejate,
loendamine erinevatel perioodidel aasta lõikes;
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regulaarselt (1-2 korda aastas) kutsuda kokku arutelu Transpordiametiga, mille käigus
muu hulgas vaadata läbi Transpordiameti poolt Vormsi vallas lähiaastatel kavandatavad
ehitustööd ja projektlahendused;
arutada Transpordiametiga osade kohalike teede üle andmist riigile (näiteks
Hullo-Borrby sadama tee);
igal aastal enne talihooldetööde perioodi üle vaadata ning kinnitada teede
seisunditasemed (talihoolduseta teed, 1. seisunditasemega teed);
tagada saarel kruusa ja liiva kaevandamine;
käivitada Rumpo vanas kruusakarjääris purukruusa tootmine;
liiklusohutusest lähtuvalt valgustada esmalt ülekäigukohad ning liiklusohutusest ja
elukeskkonnast lähtuvalt külakeskused (sh bussipeatused);
vaadata üle kohalike teede võrk ja seda ka riiklikusse teeregistrisse kandmata teede osas.
Esitada teeregistrile andmed olemasolevate andmete korrigeerimiseks või uute teede
registrisse lisamiseks;
tagada õiguslikud alused avalikus kasutuses olevate erateede avalikuks kasutamiseks
(lepingute sõlmimise või sundvõõrandamise teel, sh Rumpo tee 3,2 km ulatuses);
liiklusohutuslikest kaalutlustest (eelkõige kergliiklustee puudumisest) tulenevalt piirata
raskeveokite (C-kategooria sõidukite) liiklemist Hullo teel (16132) lõigus lasteaiast
rahvamajani. Algatada vastav arutelu Transpordiametiga.

12.3 Pikema perspektiivi tegevused
Soovitused pikema perspektiivi vaates:
- planeerimistegevusega näha ette kergliiklusteede võrgustiku teke saarel ja luua
kergliiklusteede rajamiseks vajalikud tingimused (sh maaeraldused);
- kavandada ja arendada paindlike ning keskkonnasäästlike transpordiliikide ja
liikumisvõimaluste, näiteks ühistransport ja kergliiklus, kasutamist;
- planeerimis- ja arendamistegevuses tuleb arvestada nii tulevaste elamuarenduste kui ka
tootmisüksustega kaasnevate teehoiuga seotud vajaduste ja kulutustega;
- olla teadlik kohalikele omavalitsustele pakutavatest toetusmeetmetest, mis on mõeldud
taristu arendamiseks ja korrahoiuks. Eesmärk peaks olema toetusmeetmete rakendamine
maksimaalses ulatuses. Toetuste taotlemine ja taotluste edukaks tunnistamine eeldab
õigeaegset ja põhjalikku eeltööd projektide ette valmistamisel;
- kavandada suure kasutusintensiivsusega teelõikudel kruuskatte asendamist tolmuvaba
kattega – see tagab tolmuga seotud probleemi likvideerimise ja iga-aastaste tolmutõrjeks
tehtavate kulutuste vähenemise;
- sõlmitavate hooldelepingutega määratleda teede nõutavad seisunditasemed ja
seisundinõuded;
- hooldustööde planeerimisel ja korraldamisel valida mõistlik lepinguperioodi pikkus ning
kohalikesse oludesse sobivad lepingutingimused;
- „rohelise“ saare visioonist lähtuvalt lisada talihooldustööde lepingutesse tingimus
kloriidide vältimise kohta. Kloriidide kasutamine riigiteede osas tuleks läbi rääkida
Transpordiametiga;
- suuremahulisemaid ehitustöid teostada ehitusprojekti või ehitustööde kirjelduse alusel;
- ehitustööde aluseks olev projekt või teetööde kirjeldus peab olema läbi mõeldud ning nii
sisult kui vormistuselt kvaliteetne. Projektdokumentatsiooni tuleb enne hanke alustamist
põhjalikult kontrollida, suuremate projektide puhul on soovitatav tellida ehitusprojekti
ekspertiis;
- kruusateede korrastamiseks (kattekihi pealeveoks) ja korduspindamiste teostamiseks on
piisavaks aluseks teetööde kirjeldus, kus on toodud tööde loetelu ja tööde mahud ning
viited Transpordiameti asjakohastele nõuetele;
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ehitustööde hanked tuleks läbi viia talvekuudel (detsembrist veebruarini), kuna sellel
perioodil on pakkujate huvi töö vastu kõrgem ning pakutav tööde maksumus eeldatavasti
madalam;
väikesemahuliste tööde hankimisel tuleb kaaluda mitmete erinevate sarnase iseloomuga
objektide hankimist ühise hankena. Kui erinevad väiksemad objektid paiknevad samas
piirkonnas, võib ühise hanke puhul eeldada madalamat koguhinda.
lepingute sõlmimisel võib aluseks võtta Transpordiameti lepingute põhjad, kohandades
tingimusi konkreetsele objektile ning Vormsi valla tingimustele ja nõuetele vastavaks;
suuremate tööde puhul tuleks hankida pädev ja hoolas ehitusjärelevalvet teostav isik /
ettevõte (lähtudes majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80
„Omanikujärelevalve tegemise kord“ [37]). Väiksemahuliste ja tehniliselt lihtsamate
tööde puhul võib omavalitsus teostada järelevalvet ka iseseisvalt.
ehitustööde käigus esile kerkida võivate muudatuste ja erinevate osapoolte ettepanekute
hindamiseks peab tööde tellija meeskond omama vajalikku tehnilist kompetentsi (nt
omanikujärelevalve näol). Lõpptulemuse kvaliteeti või väärtust tõstvaid, hilisemaid
objekti kasutamise või hooldamisega seotud kulutusi vähendavaid või samaväärse
lõpptulemuse juures ehitusmaksumust vähendavaid ettepanekuid on vajalik kaaluda
tehnilis-majanduslikel alustel.

13. Investeeringuobjektid
Investeeringud teedesse sõltuvad omavalitsuse rahalistest võimalustest ning tehnilistest,
majanduslikest ja poliitilistest otsustest (eelarvestrateegiast ja eelarvest). Teehoiuks kavandatud
kulutuste piires sõltuvad investeerimissummad teehoolde kuludest – näiteks pika ja lumerohke
talve korral võivad kulutused teehooldusele ületada planeeritut ning vastupidisel juhul võib
hooldeks ette nähtud vahendeid järgi jääda.
Investeeringusummadega tehtavate tööde mahud sõltuvad ühelt poolt üldisest sektori
turuolukorrast, lähtematerjalide (nt bituumen) hinnatasemest, mootorikütuse hinnast jms, mida
kohaliku omavalitsuse üksus suuresti mõjutada ei saa. Teiselt poolt sõltuvad piiratud
summadega tehtavad tööde mahud otseselt tellija tegevusest ja seda nii tehniliselt ja
majanduslikult põhjendatud lahenduste kasutamise kui ka mõistliku hanke- ja ehitusprotsessi
korraldamise näol.
Mõned üldised soovitused teedeehituslike tööde hankimiseks ja ehitusprotsessi korraldamiseks:
- Tööde aluseks olev projekt või teetööde kirjeldus peab olema läbi mõeldud ning nii
sisult kui vormistuselt kvaliteetne. Projektdokumentatsiooni tuleb enne hanke alustamist
põhjalikult kontrollida, suuremate projektide puhul on soovitatav tellida ehitusprojekti
ekspertiis.
- Kruusateede korrastamiseks (kattekihi pealeveoks) ja korduspindamiste teostamiseks on
piisavaks aluseks teetööde kirjeldus, kus on toodud tööde loetelu ja tööde mahud ning
viited Transpordiameti asjakohastele nõuetele.
- Hange tuleks läbi viia talvekuudel (detsembrist veebruarini), kuna sellel perioodil on
pakkujate huvi töö vastu kõrgem ning pakutav tööde maksumus eeldatavasti madalam.
- Väikesemahuliste tööde hankimisel tuleb kaaluda mitmete erinevate sarnase iseloomuga
objektide hankimist ühise hankena. Kui erinevad väiksemad objektid paiknevad samas
piirkonnas, võib ühise hanke puhul eeldada madalamat koguhinda.
- Lepingute sõlmimisel võib aluseks võtta Transpordiameti lepingute põhjad, kohandades
tingimusi konkreetsele objektile ning Vormsi valla tingimustele ja nõuetele vastavaks.
- Suuremate tööde puhul tuleks hankida pädev ja hoolas ehitusjärelevalvet teostav isik /
ettevõte (lähtudes majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80
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„Omanikujärelevalve tegemise kord“ [37]). Väiksemahuliste ja tehniliselt lihtsamate
tööde puhul võib omavalitsus teostada järelevalvet ka iseseisvalt.
Ehitustööde käigus esile kerkida võivate muudatuste ja erinevate osapoolte
ettepanekute hindamiseks peab tööde tellija meeskond omama vajalikku tehnilist
kompetentsi (nt omanikujärelevalve näol). Lõpptulemuse kvaliteeti või väärtust
tõstvaid, hilisemaid objekti kasutamise või hooldamisega seotud kulutusi vähendavaid
või samaväärse lõpptulemuse juures ehitusmaksumust vähendavaid ettepanekuid on
vajalik kaaluda tehnilis-majanduslikel alustel.

Teed vaadati ja mõõdeti tööde käigus üle, hinnates ka vajalikke tegevusi hädapäraselt
olemasoleva seisundi säilitamiseks või täiendava kvaliteedi saavutamiseks. Töö käigus hinnati
ka olemasolevate teede seisukorda ja kasutusintensiivsust, arvesse võeti ka teega piirnevat
elukeskkonda (kas tee ääres paiknevad elamud või mitte). Eelnevate andmete lõpphinnanguna
tekkis investeeringuobjektide osas teatud prioriteetsusjärjestus, mille alusel saab rahaliste
vahendite olemasolu korral teha investeeringuid.
Vormsi kruuskattega teede valdav probleem on kulumiskihi puudumine, mis takistab
teekatte hooldamist (greiderdamist) ning halvendab sõidumugavust. Kruuskatted kuluvad
liikluse all paratamatult, aga möödunud aastate jooksul on kruuskatte pealevedu teostatud vaid
üksikutel teedel ja üksikutel lõikudel. Seega on teede hooldus- ja remondivõlg iga-aastaselt
kasvanud. See protsess tuleb peatada ning pöörata vastupidises suunas, et viia teekatete
seisukord lähimate aastate jooksul mõistlikesse ja nõuetele vastavatesse piiridesse. Paratamatult
eeldab olukorra parandamine täiendavaid investeeringuid teehoidu. Investeeringuvajaduste
orienteeruv suurusjärk tuleb välja investeeringuobjektide tabelist.
Investeeringuobjektide tabelisse lisatud tööde hinnanguliste maksumuste määramisel on aluseks
võetud järgnevad tööde ühikhinnad (koos käibemaksuga):
- kruuskatte pealevedu 5 cm 3,53 eurot/m2;
- kruuskatte pealevedu 8 cm 5,64 eurot/m2;
- kruuskatte pealevedu 10 cm 7,06 eurot/m2;
- D400 plastiktruupide ehitus 180,00 EUR/m
- ühekordne pindamine (sh eelnev profiili parandamine, aukude lappimine) 4,50 eurot/m2;
- 2,5-kordne pindamine 12,00 eurot/m2.
Investeeringute planeerimisel perioodile 2022-2027 võib eeldada hindade (sh kütuste ja
bituumeni hindade) üldist kasvu, seetõttu tuleks kulutuste planeerimisel iga 2022. aastale
järgneva aasta tööde maksumusele lisada teatud täiendavad summad (näiteks 5% 2022. aasta
tööde maksumusest iga aasta kohta). Lõplikud ehitustööde maksumused selguvad hanke käigus
ning on otseselt sõltuvalt ka hankega määratud tingimustest (tööde teostamise aeg, tööde mahud
jne).
Investeeringuobjektide nimekiri on toodud tabelina nr 12. Investeeringuobjektide nimekiri
pingereana on soovituslik ning lihtsustab perioodil 2022-2027 objektide valiku osas otsuste
tegemist. Teeomanik võib objektide teostamise järjekorda muuta.
Täpsem info investeeringuobjektide kohta on toodud teehoiukava lisas nr 2.
Investeeringuobjektid kaardimaterjalina on leitavas lisast nr 3.
Investeeringuobjektide fotod on toodud teehoiukava lisas nr 7.
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Jrk
nr

Tee nr

Tee
nimetus

Lõigu
pikkus,
m

Olemasolev
kate

Katte
laius, m

Tee seisukord

Planeeritavad tööd

Prioriteetsus
(1-5)

Hinnanguline
investeeringu
suurus, EUR

1

9070001

Rumpo tee

5554

Pinnatud kate /
Kruuskate

4,3

Rahuldavast heani

Profiili parandamine ja
korduspindamine mustkattega
lõigul (2,2 km)

1

42570

21

9070021

Tankla tee

146

Mustkate

5,6

Amortiseerunud
mustkate

Aukude lappimine,
korduspindamine

1

3679

0

Helikopteri
maandumisplatsi
juurdepääs

95

Pinnastee

2,5

Mitterahuldav

10 cm paksuse kulumiskihi
ehitus

1

1677

55

Purustatud
kruusa kogus,
t

9

9070009

Saxby
majaka tee

2022

Kruuskate

3,1 - 4,0

Rahuldavast heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus
(lõiguti). Saxby tuletorni parkla
laiendamine ja korrastamine.

2

31740

736

20

9070020

Pritsumeeste tee

305

Kruuskate /
Mustkate

4,4 /
määratlem
ata

Rahuldav

Mustkatte aukude lappimine,
kruuskatte profileerimine

2

800

0

23

9070023

Jäätmekesk
use tee

390

Kruuskate

3,1

Rahuldavast heani

Sulglohkude täitmine ja lõiguti 8
cm paksuse kulumiskihi
pealevedu

2

5245

171

27

9070027

Byvägen

1270

Kruuskate

2,7

Mitterahuldavast
rahuldavani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

2

19340

631

4

9070004

Sviby Rälby tee

3360

Kruuskate

3,7 - 4,1

Rahuldavast väga
heani

Teepeenrade mahalõikamine, 8
cm paksuse kulumiskihi ehitus

3

42696

1362

5

9070005

Rälby
sadama tee

1482

Kruuskate

3,0 - 3,7

Rahuldavast väga
heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus
(lõiguti)

3

11844

386

8

9070008

Hosby tee

3335

Kruuskate

3,5

Rahuldavast heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus
(lõiguti)

3

32916

1074

10

9070010

Fällarna Borrby tee

1515

Kruuskate

3,2

Rahuldav

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

3

27343

892

11

9070011

Fällarna Suuremõisa
tee

2645

Kruuskate

3,0

Mitte-rahuldavast
rahuldavani

Sulglohkude täitmine ja lõiguti 8
cm paksuse kulumiskihi
pealevedu

3

33840

1104

13

9070013

Förby tr Förby

640

Kruuskate

3,4 - 4,3

Rahuldavast heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

3

14077

459

14

9070014

Bussby tee

1330

Kruuskate

4,3 - 5,3

Rahuldavast heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus
(lõiguti)

3

12690

414

2

9070002

Hullo Borrby
sadama tee

4684

Kruuskate

4,8
(Borrbyst
edasi 3,3)

Hea, Borrbyst
edasi künas

Hullo - Borrby lõik tuleks
perspektiivselt viia mustkatte
alla. Lõigus Borrbyst rannani
vajalik kruuskatte pealevedu.

4

31640

1032

3

9070003

2180

Kruuskate

3,0

Rahuldav

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

4

36886

1203

1555

Kruuskate

3,0

Rahuldav

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

4

26311

858

2500

Kruuskate

3,2

Rahuldavast heani

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

4

45120

1472

6
12

Borrbyholm
i tee
Diby
9070006
sadama tee
Suurallika
9070012
tee

16

9070016

Antsuküla
tee

635

Kruuskate

3,2

Rahuldavast heani

5 cm paksuse kulumiskihi ehitus

4

7173

234

33

9070055

Näsi tee

2760

Kruuskate

3,0

Rahuldav

Teepeenarde mahalõikamine, 5
cm paksuse kulumiskihi ehitus
(lõiguti)

4

16845

518

Rahuldavast heani

Sviby, Rälby, Saxby, Förby ja
Suuremõisa külade keskusi
läbivate teelõikude viimine
mustkatte alla. Teostada 2,5kordne pindamine, eelnevalt
lisada profiilkihina 5 cm
purustatud kruusa.

4

118805

880

4,8
(Borrbyst
edasi 3,3)

Hea, Borrbyst
edasi künas

Hullo - Borrby lõigus teostada
2,5-kordne pindamine, eelnevalt
lisada profiilkihina 5 cm
purustatud kruusa. Lõigus
Borrbyst rannani vajalik 8 cm
paksuse kruuskatte pealevedu.

5

271754

2662

2,6

Rahuldav

8 cm paksuse kulumiskihi ehitus

5

10925

356

2,2

Hea

-

5

0

0

Erinevad
teed

39

2*

9070002

7

9070007

15

9070015

Hullo Borrby
sadama tee

Norrby
sadama tee
Kärleks-

Kruuskate

4684

745
382
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Kruuskate
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gatan

Kruuskate /
Pinnastee

17

9070017

Kärre tee

1642

18

9070018

Lunda tee

980

19
22

9070019
9070022

Lautri tee
Kiige tee

264
290

Kruuskate /
Pinnastee
Pinnastee
Kruuskate

24

9070024

Karjääri tee

288

25

9070025

26

9070026

28

9070050

29

9070051

30

9070052

31

9070053

32

9070054

34

9070056

35

9070057

36

9070116

37

Norrenda
tee
Byvägen
Huitbergi
tee
Parunikivi
tee
Urgude tee
HulloBorrby tee
KirikuParunikivi
tee
Näsi pits
Kirikupõllu
tee
FörbyFällarna tee
KersletiKärrsläti
neeme tee

2,7;
Kruuskatt
ega lõik Kruuskattega lõigu
3,2 m,
osas väga hea
pinnastee
lõik 2,7 m

-

5

0

0

2,7

Rahuldav

-

5

0

0

2,5
3,2

Rahuldav
Hea

-

5
5

0
0

0
0

Kruuskate

3,0

Rahuldavast heani

-

5

0

0

151

Kruuskate

2,6

Hea

-

5

0

0

167

Pinnastee

2,2

Rahuldav

-

5

0

0

2594

Pinnastee

2,2

Rahuldav

-

5

0

0

598

Pinnastee

2,3

Rahuldav

-

5

0

0

2077

Kruuskate /
Pinnastee

2,7

Heas korras

-

5

0

0

1460

Pinnastee

2,4

Rahuldav

-

5

0

0

748

Pinnastee

1,9

Rahuldav

-

5

0

0

574

Pinnastee

2,6

Mitterahuldav

Võsa raie?

5

0

0

320

Pinnastee

2,7

Rahuldav

-

5

0

0

2497

Pinnastee

Rahuldav

-

5

0

0

Mitterahuldav

Sõltuvalt tee kasutusest

5

0

0
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Kruuskate /
Pinnastee

2,8
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38

Norrby Norrby
neem

Pinnastee

Erinevad
teed

2,4

Mitterahuldavast
rahuldavani

Sõltuvalt tee kasutusest
Olemasolevate truupide
asendmine uute d400 mm
plasttruupidega või uute d400
mm plasttruupide paigaldamine

5

0

10800
584961

Tabel 12. Teede investeeringuobjektid 2022-2027
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0

13837
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