Mida on vaja teada lumetõrjest
Tulemas on talv ja paljudele läheb korda, kuidas saada talviste teeolude korral liikuma ja
kuidas on korraldatud valla teedel lumetõrje.
Praegu kehtivad veel endistel Kihelkonna, Mustjala, Leisi ja Pihtla valla teedel lumetõrje
lepingud kaheks ning Orissaare piirkonnas üheks talveks.
Sel aastal lõppesid lumetõrje lepingud endise Lääne-Saare, Pöide, Valjala, Laimjala, Torgu
ja Salme valdade territooriumidel. Leidmaks neisse piirkondadesse lumelükkajaid, on
käimas vastavad hanked.
Saaremaa valla kohalikel teedel tagatakse 1. seisunditaseme nõuded (lumetõrjet
tehakse alates 10 cm koheva lume või 5 cm sulalume korral). Lumest puhastatakse kõik
talvel kasutuses olevad valla teed ja avaliku kasutusega erateed.
Lumetõrje erateedel
Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet (teatud tingimustel) ka avaliku
kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate
majapidamisteni.
Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele:
1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad,
puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal
ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust vähemalt 1,5meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;
2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast
ühe meetri laiuselt;
3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.
Tasuta lumetõrjet ei tehta:
• õuealadel ja lühematel kui 30 m pikkustel juurdepääsudel;
• kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teha;
• kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele;
• kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda
ei kasutata.
Liigse bürokraatia ärahoidmiseks ei pea inimesed, kes on saanud eelmisel talvel tasuta
lumetõrjeteenust, taotlust esitama. Küll aga peaksid aegsasti vallavalitsusse esitama
asjakohase avalduse inimesed, kes ei ole vastavat teenust varem saanud.
Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet koos või pärast lumetõrje piirkonna
avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.
Kõige suuremaks probleemiks lumetõrjel on olnud see, kui tee ääred on sedavõrd võssa
kasvanud, et tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jms.
Samuti asjaolu, et puudub ruum, kuhu saaks lund lükata või traktor saaks ringi keerata.

Seega palve: vaadake oma talu juurdepääsuteede ääred üle sellise pilguga, kas kõik
eeldused tasuta lumetõrje saamiseks on tagatud. Lahtiraiutud teed ei ole vaja mitte ainult
lume lükkamiseks, vaid et suured päästeautod pääseksid vajadusel probleemideta
sündmuskohale loodust või inimeste vara päästma.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud, kes korraldavad lumetõrjetöid valla teedel, sh
kontrollivad lumetõrjetööde kvaliteeti, on teenuskeskuste juhatajad või Saaremaa Halduse
spetsialistid. Nende kontaktid on kättesaadavad valla kodulehel.
Enno Reis, teede peaspetsialist

