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Saaremaa Vallavalitsuse Majandus- ja
haldusosakonna juhataja, komisjoni esimees
Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht,
komisjoni aseesimees
Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem
Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse
liikluskorraldaja
Saaremaa Vallavalitsuse teede peaspetsialist
Saaremaa Vallavalitsuse teede spetsialist
Muhu vallavanem
Patrullitalituse juht Kuressaare politseijaoskond
Metra AP OÜ juhataja
Maanteeameti lääne regiooni hooldeosakonna
projektijuht

Päevakord:
1. Politsei ülevaade senisest 2018 aasta tegevusest Saare maakonna liikluses
2. Maanteeameti ettekanne 2018 LOK objektidest Saare maakonnas ja edasised plaanid
3. Maanteeameti ettekanne muudatustest riigimaanteede talvises teehoolduses
4. Maanteeameti ettekanne 2018 objektidest Saare maakonnas ja edasised plaanid
5. Saaremaa valla selle aasta tööd ja järgmise aasta plaanid
6. Maanteeameti teede andmine KOV-ile

Arutatud teemad:
1. Politsei ülevaade senisest 2018 aasta tegevusest Saare maakonna liikluses
Matis Sikk tegi ülevaate senisest 2018 aasta statistikast Saare maakonnas. Ettekanne
lisatud.
2. Maanteeameti ettekanne 2018 LOK objektidest Saare maakonnas ja edasised plaanid.
Aivo Tasane andis ülevaate 2018 aastal Saare maakonnas tehtud LOK objektide töödest
riigimaanteedel. Arutati järgmiste aastate LOK objekte. Ettekanne lisatud.
Otsused:
 Hetke plaanides on paigaldada 2020 aastal Nasvale künnised ja ehitada šikaanid.
Liikluskomisjoni ettepanek on need tööd ära jätta, kuna käesoleva aasta lõpuks
saab Nasvale paigutatud kiirustablood, lisaks on aleviku mõlemasse otsa maha






joonitud täristid, ülekäiguradade ette on joonitud tähelepanu juhtivad siksakid.
Liikluskomisjon leiab, et antud meetmed on piisavad ja künnise ning šikaanide
ehituseks ette nähtud vahendid võiks suunata parem Pädaste ristmikule
vasakpöörde raja ehitamiseks ja tuua see koht 2021 aasta plaanidest 2020 aasta
kavasse.
Hetke plaanides on 2020 aastal ehitada välja valgustus maanteele nr 78
Kuressaare – Võhma - Panga km 2,38 – 3,09. Kuna Maanteeameti plaanides on
2020 rekonstrueerida tee nr 78 Kuressaare – Kihelkonna – Veere km 2,8-8,2, siis
on mõistlik valgustus ja teeületuskohad ära lahendada nende töödega.
Liikluskomisjoni ettepanek on sealt vabanevad LOK-i vahendid suunata Pädaste
ristmiku töödesse ja see ära teha 2020 aastal.
Liikluskomisjon rõhutab vajadust kiiruskaamera järgi maanteele nr 10 Risti –
Virtsu – Kuivastu - Kuressaare Kuivastu ja Hellamaa vahelisele lõigule.
MTÜ Tagaranna Külaselts on pöördunud Maanteeameti poole sooviga, et rajataks
valgustus, künnised, täristid ja kergliiklustee Saaremaa sadamast kuni Tagaranna
külani. Maanteeamet teostas seal kiirusmõõtmisi. Kiri ja mõõtmised ettekandes.
Liikluskomisjon mõistab inimeste soovi ohutuma liikluskeskkonna järgi, kuid
rahalised vahendid on kahjuks piiratud ja kergliiklustee ning valgustuse ehitamine
on ilmselt hetkel võimatu. Küll aga toetab Maanteeameti plaani joonida maha
täristid Tagaranna külla sissesõidu suunal 2019 hooajal.

3. Maanteeameti ettekanne muudatustest riigimaanteede talvises teehoolduses.
Hannes Vaidla andis ülevaate talihoolde muudatustest riigimaanteedel. Ettekanne lisatud.
4. Maanteeameti ettekanne 2018 objektidest Saare maakonnas ja edasised plaanid.
Hannes Vaidla ja Aivar Valdna tegid ülevaate Maanteeameti 2018 aastal tehtud töödest ja
2019 aasta plaanidest.
5. Saaremaa valla selle aasta tööd ja järgmise aasta plaanid
Mikk Tuisk andis ülevaate Saaremaa valla selle aasta töödest ja järgmise aasta eelarve
rahalistest vahendistest. Andmed lisatud.

Järgmine kokku saamine toimub 2019 aasta kevadel, aeg täpsustatakse jooksvalt.

(allkirjastatud digitaalselt)
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