TÖÖVÕTULEPING
(kuupäev digiallkirjas)
Keila Linnavalitsus, registrikood 75014422, Keskväljak 11, Keila 76608, tel 6790 700, e-post:
klv@keila.ee, mida esindab linnapea Enno Fels, (edaspidi nimetatud “Tellija”), ja
OÜ Jaaksoni Linnahooldus, registrikood 11385167, aadress Laki 13, Tallinna linn, Harju maakond,
12915, tel 6563548, e-post info@jaakson.ee, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Urmas
Teeorg, (edaspidi nimetatud “Töövõtja”)

keda nimetatakse edaspidi ka lepingupool või koos lepingupooled, sõlmisid lepingu avatud
hankemenetluse alusel alljärgnevas:
1. Mõisted
1.1. tellija – isik, kes on sõlminud lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkujaga;
1.2. töövõtja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping;
1.3. teenus või töö – lepingus kokku lepitud tingimustel tänavatel, parklates, kvartalisisestel
teedel, kõnniteedel ja bussipeatustes hooldustööde teostamine.
2. Lepingu ese
2.1. Tellija tellib ja töövõtja kohustub tegema Keila linna tänavatel, parklates, kvartalisisestel
teedel, kõnniteedel ja bussipeatustes hooldustöid (edaspidi teenus või töö). Tööde
kavandamisel ja tegemisel kohustub töövõtja lähtuma lepingu dokumentides esitatud nõuetest,
õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ja muudest normatiivsetest materjalidest. Teenuse
nõuded ja mahud on esitatud Lisas 1.
2.2. Tellijal on õigus muuta teenuse aastast mahtu kuni 10 protsenti (sh muuta
hoolduspiirkonda jäävate objektide hulka, mille osas teenust tellitakse), lähtudes Keila
Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve vahenditest ja hankemenetluse käigus kujunenud
ühikhindadest.
2.3. Lepingu alusel läbiviidavate tööde maht lepitakse kokku igaks eelarveaastaks eraldi
lähtuvalt vastuvõetud linnaeelarvest, mis kinnitatakse linnavolikogu poolt eelarveaasta
lõppemisel või eelarveaasta jooksul lähtuvalt linnaeelarve tulude muutumisest. Tellija ei
muuda käimasolevaks 2015/2016 aasta talveperioodiks kokkulepitud hooldusmahtusid.
2.4. Töövõtja võib muudatusi ja täiendusi töödes teha ainult tellija eelneval kirjalikul
taotlusel ja nõusolekul. Muudatus- ja lisatööde tellimise õigus on ainult tellijal. Töö tähtaegu
võib muuta üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel.
3. Töövõtja kohustused ja õigused
3.1. Töövõtja kohustub teostama tööd vastavalt Lisas 1 esitatud tööde nõuetele ja mahtudele,
juhindudes Eesti Vabariigis ja Keila linnas kehtivatest õigusaktidest, lepingust ning lepingu
lisade nõuetest.
3.2. Töövõtja tagab aastaringselt hooldatavate tänavate, parklate, kvartalisiseste teede,
kõnniteede ja bussipeatuste seisundi taseme vastavuse õigusaktides, lepingus ja selle lisades
tänavatele kehtestatud seisunditasemetele ja hooldustsükli aegadele (nt teostab lume- ja
libedusetõrjet, kevadhooldust, suvist märgpuhastust, sügishooldust, hukkunud loomade
1

koristamise korraldamist, talvisel perioodi löökaukude remonti jne) kooskõlas lepingu Lisas 1
tooduga. Juhul, kui tee katendi seisund ei vasta lepingus või õigusaktides ette nähtud nõuetele
(v.a osas, mille eest vastutab töövõtja), siis arvestatakse sellega teenuse kvaliteedi hindamisel
nii tellija kui ka töövõtja poolt lepingu punktis 5.1 sätestatud ülevaatuse käigus.
3.3. Töövõtja teatab tellijale viivitamatult kõigist lepingu täitmisega seotud probleemidest ja
olulistest asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada töö tegemist ning nõuab vajadusel
tellijalt teenuste osutamiseks vajalikke juhiseid ja teavet. Tellija esitab nõutud juhised ja teabe
töövõtjale mõistliku aja jooksul (1 tööpäeva jooksul).
3.4. Töövõtja kohustub tagama teenuse osutamisel kasutatavatel hooldussõidukitel GPS
seadmete olemasolu ja nende tööloleku teenuse osutamise ajal ning võimaldama tellijal
ligipääsu GPS seadmete logidele. GPS töökeskkond peab võimaldama reaalajas kuvada
sõiduki staatust, sõidu algust ja lõppu kuupäevaliselt, kellaajalise ja aadressi täpsusega,
läbitud teekonna pikkust ja kestvust, parkimise aega ning säilitama ajalugu vähemalt 3
kalendrikuud.
3.5. Töövõtja võib lepingust tulenevad kohustused anda üle kolmandale isikule üksnes tellija
eelneval kirjalikul nõusolekul. Eeltoodu kehtib ka siis, kui lepingu või selles kokku lepitud
õiguste ning kohustuste kolmandale isikule üleandmine toimub töövõtja poolt ettevõtte
üleandmise tulemusena. Töövõtja kannab tellija ees täielikku vastutust töö osutamise
kvaliteedi ning tähtaegse osutamise eest ka siis, kui on kasutanud lepingujärgse töö
osutamisel, kolmandaid isikuid.
3.6. Töövõtja kohustub sõlmima kutsealase vastutuskindlustuse vähemalt summas 100 000
EUR, mis peab katma lepingu täitmisega esineda võivad: 1) kolmandatele isikutele tekitatud
kahju, 2) keskkonnakahju ning 3) teele või selle elementidele tekitatud kahju. Vaidluse korral
kahju tekkimise või selle põhjustaja osas on töövõtja kohustatud tegema koostööd juhtumi
asjaolude kindlakstegemisel, sealhulgas esitama koheselt ülevaatuseks kahju tekkimise
sündmuskohas piirkonnas hooldustöid teostanud hooldussõidukid, masinad ja seadmed.
3.7. Töövõtja annab tellijale tellija nõudmisel teavet töö tegemise käigu kohta.
3.8. Tellija nõudel tuleb töövõtjal 3 tööpäeva jooksul esitada tellijale ülevaatamiseks teenuse
osutamiseks kasutatavad sõidukid, masinad ja seadmed.
3.9. Töövõtja kohustub tegema eraldi kokkulepet sõlmimata ja täiendava tasuta, selliseid
toiminguid ja töid, mis ei ole lepingus ega selle lisades otsesõnu nimetatud, kuid mille
tegemine on vajalik lepingu kohaseks täitmiseks ja lepingu esemeks oleva tulemuse
saavutamiseks ning mis olemuslikult kuuluvad töö hulka.
3.10. Töövõtja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele tellijalt lepingu täitmisega
seoses saadud mitteavalikku teavet (v.a kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest). Teave on
konfidentsiaalne, kui teavet edastav lepingupool viitab selle konfidentsiaalsusele ja seadusest
tulenevalt on õigus teabele juurdepääsu piirata. Vastutus konfidentsiaalsuskohustuse täitmata
jätmise eest lasub töövõtjal kõigi isikute suhtes, kelle ta on lepingu täitmisele kaasanud.
3.11. Töövõtja kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike
asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha,
töövõtjal on olemas töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, kõik vajalikud
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litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö
puhul nende olemasolu eeldatakse.
4. Tellija kohustused ja õigused
4.1. Tellija jätab endale õiguse eelarveliste vahendite vähesuse tõttu täpsustada ja vajadusel
korrigeerida hooldatavate pindade mahtu enne igat suve- või talveperioodi algust. Lepingu
korrigeerimisega kaasnevad lepingu lisad allkirjastatakse mõlemapoolselt.
4.1.1 erandkorras võivad hoolduspinnad muutuda olenevalt maade omandiõiguse või
linnarajatise valitseja muutusest ning tänavaäärsete kinnistute piiride kujunemisest.
4.2. Tellijal on õigus mitte tellida tee remondisoleku perioodil teenuse osutamist, vähendades
hoolduspiirkonna osa ja töövõtjale makstavat tasu vastavalt vähenenud mahtudele
ühikuhindade alusel. Käesoleva sätte alusel toimuvat teenuse vähendamist ei arvestata
piirmäärade kohaldamisel.
4.3. Tellija kohustub lepingus kokkulepitu alusel:
4.3.1 andma töövõtjale töö tegemiseks vajalikku teavet,
4.3.2 maksma töövõtjale töö eest tasu lepingu kohaselt,
4.3.3 lepingule vastava töö vastu võtma,
4.3.4 mitte avaldama kolmandatele isikutele töövõtjalt lepingu täitmisega seoses saadud
mitteavalikku teavet, v.a kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Teave on
konfidentsiaalne, kui teavet edastav lepingupool viitab selle konfidentsiaalsusele ja seadusest
tulenevalt on õigus teabele juurdepääsu piirata. Vastutus konfidentsiaalsuskohustuste täitmata
jätmise eest lasub tellijal kõigi isikute suhtes, kelle ta on lepingu täitmisele kaasanud.
4.4. Tellijal on õigus lisaks lepingus kokkulepitud ja õigusaktides sätestatud õigustele:
4.4.1 saada töövõtjalt teavet töö tegemise käigu kohta,
4.4.2 kontrollida teenuse osutamiseks kasutatavaid sõidukeid, masinaid ja seadmeid,
4.4.3 kontrollida töövõtja kvalifikatsiooni vastavust nõuetele. Mittevastavuse ilmnemisel on
tellijal õigus anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või lõpetada leping ennetähtaegselt.
5. Töö kontrollimine, vastuvõtmine, pretensioonide esitamine ja sanktsioonid
5.1. Tehtud tööd hinnatakse visuaalselt või pildistamise ja mõõtmise teel (lumekihi paksus,
haardetegur, jms). Töö hindamisel võetakse arvesse töövõtjast sõltumatuid töö osutamist
segavaid tegureid, muuhulgas: kaevetööd, vee- ja kanalisatsiooni avariid, hooldustöid
takistanud pargitud sõidukite olemasolu, vääramatut jõudu, veeavarii tagajärjel tekkinud
jääkonarusi, tehnovõrkude ja teekatte olukorda, eriolukorda.
5.2. Tellija poolt määratud aegadel teostatakse tööde kahepoolne ülevaatus, milles esile
tulnud puudused ja/või puuduste likvideerimised fikseeritakse lepingu punktis 5.1 kirjeldatud
tegevuste kaudu ja selle kohta vormistatakse tööde kvaliteedi kontrollimise akt (Lisa 4,
edaspidi nimetatud kontrollakt). Korralised kontrollsõidud toimuvad töövõtja kulul igal
kolmapäeval kella 9:00st 11:00-ni, tellija nõudmisel raskete ilmastikuolude korral ka vastavalt
vajadusele sagedamini. Puuduste olemasolul ja aktis fikseerimise korral teostatakse täiendav
ringsõit töövõtja kulul. Puuduste fikseerimisele järgneva kontrollsõidu aeg teatatakse
töövõtjale vähemalt 2 tundi ette. Kui töövõtja ei saada oma esindajat määratud ajaks
ülevaatusele, siis võib ülevaatuse kontrollakti koostada tellijapoolne vähemalt 2-liikmeline
komisjon ja töövõtja juuresolek ei ole nõutav. Koopia kontrollaktist edastatakse töövõtja e-
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posti aadressile 3 tööpäeva jooksul. Töövõtja võib anda kontrollakti kohta kirjaliku seletuse 1
tööpäeva jooksul alates kontrollakti kättesaamisest.
5.3. Kui töövõtja ei täida kontrollaktis fikseeritud puudusi etteantud tähtajaks ja seletusest ei
ilmne objektiivseid asjaolusid, võib tellija vähendada vastava kuu lepingulist summat
igakordse rikkumise korral kuni 2 000 EUR võrra, mille kohta edastatakse töövõtjale
sellekohane teatis. Teatis määratavate sanktsioonide kohta edastatakse tellija poolt töövõtja eposti aadressile 7 tööpäeva jooksul alates kontrollaktis fikseeritud puuduste likvideerimise
tähtaja möödumisest.
5.4. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama puudused omal kulul tellija poolt etteantud
tähtajaks. Juhul, kui töövõtja ei täida tellija nõudmisi, etteantud tähtajaks, on tellijal õigus
tellida selliste tööde teostamine töövõtja kulul teistelt täitjatelt.
5.5. Kui töövõtja ei täida lepingulisi kohustusi ja lepingu punktis 5.2 kirjeldatu on aset
leidnud rohkem kui 3 (kolmel) korral lepingu kehtivuse ajal, on tellijal õigus leping
ühepoolselt erakorraliselt üles öelda ja nõuda seoses lepingu lõpetamisega töövõtjalt
leppetrahvi kuni 100 000 EUR.
5.6. Töövõtja esitab elektrooniliselt tellija kontaktisikule “Tööde üleandmise-vastuvõtmise
akti” (Lisa 3) tööde tegemise kuule järgneva kuu 3 esimese tööpäeva jooksul ning tellija
allkirjastab selle 3 tööpäeva jooksul ja tagastab töövõtjale. Mittevastavuste esinemisel tellija
tagastab akti, märkides selles mittevastavuse põhjused.
5.7. Töö loetakse tellija poolt vastu võetuks, kui ta on tööde üleandmise-vastuvõtmise akti
allkirjastanud ja tagastanud töövõtjale.
6. Lepingu tasu ja arvelduste kord
6.1. Töövõtjale tasumine toimub igakuuliselt tegelikult tehtud tööde eest ühikuhindade (lisa
2) alusel, pärast kahepoolse “Tööde üleandmise vastuvõtmise akti” allkirjastamist.
6.2. Tellija tasub töövõtjale tehtud töö eest tasu vastavalt tegelikult tehtud tööde mahtudele
pärast tööde vastuvõtmist 21 kalendripäeva jooksul alates töövõtjalt arve saamisest.
6.2.1 Käibemaksu määra muutumisel muutub ka lõplik lepingu tasu. Töövõtjal ei ole õigust
nõuda täiendavate kulude hüvitamist lisaks lepingu tasule. Kõik need tegevused, mis ei ole
otseselt kirjeldatud lepingu dokumentides, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik tellija
eesmärgi ja lepingu esemeks oleva tulemuse saavutamiseks, on lepingu tasu sees.
6.3. Töövõtja kohustub omal kulul hankima kõik tööde tegemiseks vajaminevad vahendid ja
seadmed. Lepingu tasu ja ühikuhinnad on pooltele lõplikud ja siduvad kogu lepinguperioodi
jooksul.
6.4. Tellijal on õigus tasaarvestada lepingu rikkumisest tulenevad leppetrahvid lepingu alusel
makstava tasuga.
7. Lepingupoolte vastutus
7.1. Kui üks lepingupool rikub lepingut, võib teine lepingupool kasutada kõiki seadusest
tulenevaid õiguskaitsevahendeid ulatuses, milles ei ole lepingus teisiti kokku lepitud.
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7.2. Kui tellija viivitab igakuiste arvete tasumisega, kohustub tellija tasuma viivist 0,025 %
võlgnevusest iga viivitatud kalendripäeva eest.
7.3. Kui töövõtja rikub lepingut oluliselt, on ta kohustatud tellija nõudmisel maksma
leppetrahvi kuni 10% lepingu tasust. Tellija loeb lepingu oluliseks rikkumiseks järgnevate
asjaolude ilmnemist:
7.3.1 kui lepingu kehtivusaja jooksul ilmneb, et töövõtja ei vasta tellija poolt esitatud
töövõtja kvalifitseerimise tingimustele või ei ole pikendanud töövõtja kvalifitseerimise
tingimuseks olnud lubasid, registreeringuid või kui vastav luba, registreering on tühistatud või
kustutatud ning töövõtja ei ole seda puudust kõrvaldanud, tellija poolt, antud mõistliku tähtaja
jooksul;
7.3.2 kui töövõtja ei rakenda teenuse parima osutamise huvides töövõtja poolt koostatud
hooldusteenuse kvaliteedi tagamise meetmete plaanis kirjeldatud meetmeid ning seetõttu
kannatab teenuse kvaliteet;
7.3.3 kui töövõtja ei kasuta lepingu täitmisel ilmastikuoludele vastavaid hooldussõidukeid,
masinaid ja seadmeid;
7.3.4 kui hoolduspiirkonnas kasutatav tehnika või seadmed ei vasta hanketeates sätestatud
nõuetele või töövõtja poolt koostatud hooldusteenuse kvaliteedi tagamise meetmete plaanis
kirjeldatud tingimustele;
7.3.5 kui ilmneb, et töövõtja on esitanud tellijale teenuse osutamise kohta valeandmeid või
kui töövõtja ei esita teenuse osutamisega seotud andmeid tellijale;
7.3.6 kui töövõtja ei täida lepingus kokku lepitud nõudeid või on töövõtja tegevus muul
viisil vastuolus lepinguga ning hoolimata tellija kirjalikust nõudmisest pole töövõtja hakanud
täitma lepingut täies mahus;
7.3.7 kui töövõtja annab lepingust tulenevad õigused üle kolmandale isikule ilma tellija
eelneva kirjaliku nõusolekuta;
7.3.8 muu rikkumine, mis seadusest või lepingu olemusest tulenevalt on lepingu oluline
rikkumine.
7.4. Leppetrahv ei ole mõeldud kohustuse täitmise asendamiseks, vaid lepingu täitmisele
sundimiseks. Leppetrahvi nõue tuleb esitada 5 tööpäeva jooksul alates rikkumisest teada
saamisest.
7.5. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta lepingu
rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Pooled käsitavad vääramatu jõuna
asjaolu, mille üle lepingupooltel puudub kontroll ja mida pooled lepingu sõlmimisel ei näinud
ega võinudki ette näha (VÕS-i § 103).
7.6. Kui lepingu rikkumisega on tekitatud kahju teisele lepingupoolele või kolmandatele
isikutele, on kahju kohustatud hüvitama selle tekitanud lepingupool.
7.7. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda
kolmandale isikule ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta.
8. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
8.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on allkirjastanud mõlemad lepingupooled.
8.2. Lepingu periood on 01.01.2016 – 31.12.2018.
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8.3. Lepingut võib muuta lepingupoolte kokkuleppel ning muudatused vormistatakse
kirjalikult lepingu lisana, arvestades RHS §-s 69 sätestatud nõudeid.
8.4. Tellijal on õigus leping üles öelda või lepingust taganeda igal ajal vastavalt VÕS
sätetele.
8.5. Töövõtja võib lepingust taganeda või lepingu erakorraliselt üles öelda, kui tellija on
lepingu kehtivuse ajal rikkunud lepingulisi kohustusi vähemalt kolm korda.
8.6. Kui töövõtja ei tee tööd tähtajaks või teeb seda lepingut rikkudes, on tellijal õigus leping
kas erakorraliselt lõpetada ja rakendada punktides 5.3, 5.5 ja 7.3 nimetatud sanktsioone.
9. Esindajad ja teadete edastamine
9.1. Tellija määrab kontaktisiku juhendama töö tegemist, töövõtjale vajaliku teabe andmiseks
ning kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija määratud vastutav isik on Rein Siim, tel 5031609, epost rein.siim@keila.ee või tema äraolekul ametnik, kes teda asendab.
9.2. Töövõtja määrab kontaktisiku lepingu täitmise juhtimiseks ja korraldamiseks. Töövõtja
esindaja on Urmas Teeorg, tel 656 35 48; 534 53 105, e-post urmas@jaakson.ee.
9.3. Lepingupoolte vahelised lepinguga seotud teated peavad olema, kas kirjalikus või
elektroonilises vormis, st digitaalselt allkirjastatud, välja arvatud, kui teade on informatiivne
ja selle edastamisel teisele lepingupoolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Teated edastatakse
teisele lepingupoolele postiaadressil, mis on märgitud lepingus ning digitaalselt allkirjastatud
teated e-posti aadressil. Kui aadress muutub, on lepingupool kohustatud sellest teist
lepingupoolt informeerima kohe.
9.4. Teade (v.a informatiivne teade) loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja
vastu või teade on saadetud tähitud kirjaga teise lepingupoole postiaadressil ja postitamisest
on möödunud viis kalendripäeva või digitaalselt allkirjastatud teade on edastatud e-posti
aadressil ning teine lepingupool on kinnitanud selle kätte saamist.
9.5. Informatiivset teadet võib edastada telefoni, faksi jm kaudu või suuliselt.
10. Muud tingimused
10.1. Lepingu sõlmimisel kuuluvad lepingu dokumentide hulka lisaks käesolevale lepingutekstile
veel:
10.1.1 Riigihanke viitenumber 167402 HD Lisa 1 „Tehniline kirjeldus“ (Lisa 1);
10.1.2 pakkumuse maksumuse tabel ühikuhindade alusel (Lisa 2);
10.1.3 tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Lisa 3),
10.1.4 tööde kvaliteedi kontrollimise akt (Lisa 4),
10.1.5 Riigihanke viitenumber 167402 hankedokumendid, nende muudatused, hankija
lisaselgitused huvitatud isikute ja pakkujate päringutele ning edukaks tunnistatud pakkumus
on lepingu lahutamatud osad.
10.2. Lepingupooled käsitlevad lepingut töövõtulepinguna ning lepinguga reguleerimata
küsimustes juhinduvad lepingupooled võlaõigusseaduses töövõtulepingu kohta sätestatust.
10.3. Kõik lepingu lisad ja täiendavad protokollid ning poolte vahel sõlmitud kirjalikud
kokkulepped omavad lepinguga samaväärset juriidilist jõudu.
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10.4. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras Harju
Maakohtus.
10.5. Leping on koostatud eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatud.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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Lisa 1
„Keila linnatänavate aastaringne hooldamine“
Tehniline kirjeldus
Riigihanke „Keila linnatänavate aastaringne hooldamine”
TEHNILINE KIRJELDUS

1. Tänavate, parklate, kvartalisiseste teede, kõnniteede ja bussipeatuste hooldusnõuded
ja mahud
1.1 Hooldustööde üldtingimused:
1.1.1 Pakkuja peab juhinduma hooldustööde teostamisel Majandus- ja taristuministri
14.07.2015 määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded” ja selle uutest redaktsioonidest.
1.1.2 Pakkuja peab tagama aasta- ja ööpäevaringse, 7 päeva nädalas toimiva hooldusteenuse
osutamise vastavalt kehtestatud õigusaktidele ja käesolevatele nõuetele.
1.1.3 Pakkuja peab tagama ööpäevaringse, 7 päeva nädalas toimiva valve- või
dispetšerteenistuse olemasolu, tagamaks kõigilt isikutelt linnahooldust puudutava
informatsiooni vastuvõtmise, registreerimise ja edastamise hooldustööde õigeaegseks
ja kvaliteetseks teostamiseks. Pakkuja peab tegema avalikult kättesaadavaks valve- või
dispetšerteenistuse telefoni numbri või e-posti aadressi, millele on kõigil võimalik
infot anda ja saada ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas. Raskete ilmaolude korral peab
pakkuja tagama ka Keila linna poolt määratud isikule linnahooldust puudutava
informatsiooni edastamise hiljemalt 30 minuti jooksul vastava informatsiooni
laekumisest pakkujale
1.1.4 Pakkuja peab tagama aastaringselt hooldatavate tänavate seisundi vastavuse
õigusaktides, lepingus ja selle lisades tänavatele kehtestatud seisunditasemetele ja
hooldustsükli aegadele (nt teostab lume- ja libedusetõrjet, kevadhooldust, suvist
märgpuhastust, sügishooldust, prügi eemaldamist, hukkunud loomade ja lindude
eemaldamise korraldamist, talvisel perioodil löökaukude remonti jne) vastavalt
hankedokumentide punktis 2.3 toodud õigusaktidele.
1.1.5 Hooldusala ulatus on lumisel ajal sõiduteedel äärekivist äärekivini, muul ajal kuulub
hooldusala sisse äärekivide pealne osa. Kui sõiduteel puudub äärekivi, siis on
hooldusala piiriks sõidutee kõvakatte äär pluss üks meeter (1m) teepeenart. Lepingus
määratud juurdepääsude seisund peab vastama tänavatele kehtestatud seisundinõuetele
määratud ulatuses. Teerajatiste (ülekäigurajad jne) seisunditase peab olema vähemalt
samaväärne tee seisunditasemega, kus teerajatis asub. Lumisel ajal tuleb puhastada
puhastusala maksimaalselt sinna kogunenud lumest vaalutades lumi sõidutee äärde,
samas tagades, et sõiduteega külgneval kõnniteel jäetakse jalakäijatele 1,1 m
käiguruum. Pakkumuse maksumusse ei tule arvestada lume äraveo kulu.
1.1.6 Hooldusperiood jaguneb suviseks perioodiks kestusega 6 kuud (1. mai – 31. oktoober)
ja talviseks perioodiks kestusega 6 kuud (1. november – 30. aprill).
1.1.7 Pakkuja teostab kevadhoolduse hiljemalt 30. aprilliks. Kevadhoolduse raames
teostatakse hoolduspiirkonna 3. (kolmanda) seisunditaseme sõiduteedelt, parklatest,
kõnniteedelt ja bussipeatustest, teede äärekividelt talviste puistematerjalide, pühkmete
ja muu prahi kokkukogumine ja äravedu. 2. (teise) seisunditaseme teedel tuleb
kevadhoolduse käigus teostada tänavate harjamine.
1.1.8 Hankija võib iga aasta muuta kevadhoolduse lõpetamise aega kuni 15 kalendripäeva
ulatuses, kui hankija vastavasisulise kirjaliku teavituse tegemise ja kevadhoolduse uue
lõpukuupäevani jääb üle 20 kalendripäeva. Pakkuja tehniline võimekus peab
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1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

kindlustama eeltoodud tingimuste esinemisel etteantud tähtaja jooksul kevadhoolduse
läbiviimise.
Pakkuja alustab kevadhooldusega koheselt, kui õhutemperatuur on ööpäeva jooksul
vähemalt 12 tunni ulatuses plusskraadides ning tänavarentslites on lumi sulanud
võimaldamaks hooldada ööpäevas vähemalt 4% hooldatavate objektide pindalast.
Pakkuja tehniline võimekus peab kindlustama eeltoodud ilmastikutingimustel 30
päeva jooksul kevadhoolduse läbiviimise.
Enne suvisele hooldusperioodile üleminekut korraldatakse hoolduspiirkonnas
ülevaatus, mille käigus kontrollivad hankija ja pakkuja hoolduspiirkonna seisukorda ja
teevad kindlaks puudused ning pakkuja määrab aja fikseeritud puuduste
kõrvaldamiseks.
Üleminekul suviselt hooldusperioodilt talvisele hooldusperioodile teostab pakkuja
hiljemalt 1. novembriks sügishoolduse. Sügishoolduse raames teostatakse
hoolduspiirkonna 3. (kolmanda) seisunditaseme sõiduteedelt, parklatest, kõnniteedelt
ja bussipeatustest, äärekividelt, orgaaniliste jäätmete kokkukogumine ja äravedu.
Hankija võib igal aastal muuta sügishoolduse lõpetamise aega kuni 30 kalendripäeva
ulatuses, kui hankija vastavasisulise kirjaliku teavituse tegemise ja sügishoolduse uue
lõpukuupäevani jääb üle 20 kalendripäeva.
Pakkuja alustab sügishooldusega koheselt, kui sügisesed ilmastikutingimused soosivad
sügiskoristuse käigus kokkukogutavate orgaaniliste jäätmete teket (viljade või lehtede
langemine, puuokste murdumine tormi tagajärjel vms). Sügishooldus lõpetatakse
hiljemalt punktis 1.1.11 toodud tähtajaks või peale eelnimetatud tähtaega tekkivate
orgaaniliste jäätmete kokkukogumist hooldatavas hoolduspiirkonnas või lume
saabumisel.
Kevad- ja sügishoolduse teostamisel peab pakkuja vajadusel 24 tundi enne
hooldustööde teostamist korraldama parkimist keelavate liiklusmärkide koos
lisatahvliga „sõiduk teisaldatakse“ paigaldamise, kui muude vahenditega ei ole
võimalik tagada hooldustööde ühtlast kvaliteeti. Pakkujal peab olema teenuse
osutamiseks võimalik kasutada piisav arv liiklusmärke koos vajalike lisatahvlitega.
Pakkuja peab tagama talvisel perioodil lume puudumisel, ilmastikutingimuste
sobivusel suviste hooldusnõuete kohaselt hooldustööde teostamise, tagades pühkmete
ja puistematerjali äraveo, samuti suvisel perioodil lume- või libeduse tekkel tänavatel
lume- ja libedusetõrje teostamise talviste hooldusnõuete kohaselt. Tööde teostamisel
juhindutakse mõlemal juhul talveperioodil hooldatavatest mahtudest.
Pakkuja peab tagama teenuse osutamisel liiklusohutuse, samuti edastama infot
liiklustakistuste ja ohtlike kohtade, sh löökaukude kohta viivitamatult hankijale ja
liikluspolitseile ning paigaldama vajadusel vastavad hoiatusmärgid. Sealhulgas peab
pakkuja teavitama Põhja Prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonda liiklusseadust
rikkuvatest sõidukitest, mis takistavad teenuse osutamist.
Pakkuja katab teenuse osutamiseks vajaliku liikluskorralduse- ja infoteenuse kulud, sh
vajalike hoiatusmärkide paigaldamise kulud.
Pakkuja vastutab teenuse osutamisel kaasnevate kahjulike keskkonna kõrvalmõjude
eest (näiteks hooldustehnika riketest lähtuv reostus).
Hooldatavatelt aladelt kogutud praht tuleb kohe ära vedada, keelatud on prahi jätmine
tänavale või tänavaprügikastidesse.
Kõik kokkukogutavad puistematerjalid ja jäätmed transporditakse selleks ettenähtud
vastuvõtukohtadesse või töövõtja enda vastuvõtupunkti.
Pakkuja ülesandeks on ka oma tegevuse korraldamiseks vajalike lubade hankimine
(öötöö, ajutised liikluskorraldused jmt). Pakkuja peab tagama teenuse osutamisel enda
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1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25
1.1.26

tegevuseks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu ning tasuma nendega
seonduvad kulud.
Pakkuja peab tagama oma hoolduspiirkonnas hankija informeerimise hooldatavatele
objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest sündmustest,
mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada.
Hankijal on õigus mitte tellida tee remondisoleku perioodil teenuse osutamist,
vähendades hoolduspiirkonna osa ja pakkujale makstavat tasu vastavalt vähenenud
mahtudele ühikuhindade alusel. Käesoleva sätte alusel toimuvat teenuse vähendamist
ei arvestata hankedokumentide punkt 2.2 kohaldamisel.
Pakkuja on teadlik ning nõustub, et hoolduspiirkonna teede katendite seisukord ei
pruugi vastata õigusaktides sätestatud nõuetele. Pakkuja ei esita sellisel juhul hankijale
täiendavat tasunõuet.
Pakkuja on kohustatud teostama vajadusel ka pakkumuse maksumuse tabelis
mainimata lisatöid, millede eest tasumises lepitakse kokku täiendavalt.
Pakkuja peab tagama teenuse osutamisel võimalikult vähese liiklustakistuse,
kindlustama ühistranspordi liikluse ja selle prioriteetsuse ning organiseerima töid
meetodil, millega tagatakse võimalikult vähene elanike rahu häirimine tööde
piirkonnas.

1.2

Tänavate, parklate, kvartalisisestel teede, kõnniteede ja bussipeatuste ning muude
teerajatiste talvised hooldusnõuded:
1.2.1 Pakkuja teostab ilmastiku prognooside alusel libeduse ennetamise ja libeduse
tekkimisel lume ja/või libedusetõrje vastavalt hooldustsükli ajale.
1.2.2 Raskete ilmaolude olukorraks (intensiivne lumesadu, tuisk, jäide, torm) peab pakkujal
olema valmisolek täiendava hooldustehnika kaasamiseks, mida ta kasutab
hoolduspiirkonnas hooldustsüklite täitmiseks.
1.2.3 Pakkuja peab teavitama hankijat e-posti teel talveperioodil iga nädala esmaspäeva
hommikul kella 8.30-ks viimase nädala jooksul teenuse osutamiseks tehtud
toimingutest ja kasutatud ressurssidest tehnika ja puistematerjalide kasutamisest (1.
november – 30.aprill).
1.2.4 Pakkuja peab teavitama hankijat ohusituatsioonide tekkimisest ja nende
likvideerimisest (lumetorm, üleujutused, kiilasjää jne).
1.2.5 Pakkuja peab pidama talihooldepäevikut ja võimaldama seda hankijal kontrollida
hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast vastava sooviavalduse saamist.
1.2.6 Pakkuja on kohustatud abistama hankijat laekunud pöördumistele vastuste
koostamisel, koondades 3 tööpäeva jooksul vastuse koostamiseks vajalikud
lähteandmed ja informatsiooni.
1.2.7 Puistematerjalidega puistamisel on lubatud kasutada abrasiivmaterjali fraktsiooniga 26 mm.
1.2.8 Libedusetõrje teostamisel on prioriteetne libeduse tõrjumine tõusudel, ristmikel ja
muudes tänava ohtlikes kohtades. Vajadusel tuleb eelkirjeldatud kohtade libedusetõrje
teostamisel kasutada võtteid, mis tagavad libedusetõrje vahendite kiirema toime.
1.2.9 Alternatiivsete libedusetõrjevahendite kasutamine tuleb kooskõlastada hankijaga.
1.2.10 Ristuvatele teedele vaalutatud lumi tuleb paigutada nii, et see ei takistaks
liiklusvahendite pääsu kõrvalteelt peateele, kusjuures lumevalli kõrgus enne ja pärast
ristteed või ülekäigurada 5 meetri ulatuses ei tohi olla kõrgem kui 0,5 m. Tähistamata
ülekäiguradadega ristmikel ei tohi lumevalli kõrgus olla kõrgem kui 0,7 meetrit 10
meetri ulatuses enne ja pärast ristmikku.
1.2.11 Restkaevude pealsed peavad olema lumesula ajal lume ja jäävabad, et oleks tagatud
vee äravool.
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1.2.12 Lund ei tohi lükata sõiduteelt kõnniteele, kui selle tagajärjel jääb jalakäijate
liiklemiseks vähem kui 1,1 m laiune käimisruum.
1.2.13 Sõiduteede, parklate, kvartalisiseste teede ja bussipeatuste teepinna tasandamiseks
ning lume või jääkihi paksuse vähendamiseks teise (2) teeseisundi taset nõudvatel
sõiduteedel, parklates, mehaaniliselt hooldatavatel jalgteedel ja kõnniteedel kasutada
teepinna haardeteguri suurendamiseks mehhaanilist karestamist.
1.2.14 Sademevete kanalisatsioonita teise (2) seisunditaseme tänavatel on kloriididel
põhinevate libedustõrjevahendite kasutamine keelatud. Erandjuhtudel kooskõlastada
kloriidide kasutamine hankijaga ristmikel ja ohtlikes kohtades.
1.2.15 Üleminekul talviselt hooldusperioodilt suvisele teostatakse hiljemalt 30. aprilliks
kevadised hooldustööd, mille käigus korraldatakse kolmanda (3) seisunditaseme teedel
talviste puistematerjalide, pühkmete ja muu prügi kokkukogumine ja äravedu.
Kevadhoolduse käigus tuleb teostada ka äärekivideta tänavate harjamine ning Tellija
nõudmisel peab pakkuja tagama ülekäiguradade eraldussaarte pesu.
1.2.16 Enne suvisele hooldusperioodile üleminekut korraldatakse tööpiirkonnas ülevaatus,
mille käigus kontrollitakse piirkonna seisukorda ja tehakse kindlaks puudused ning
määratakse aeg fikseeritud puuduste kõrvaldamiseks.
1.2.17 Pakkuja teavitab hankijat kevadkoristuse käigust kirjalikult, edastades iga nädala
esmaspäeva kella 8.30-ks eelneva nädala jooksul hooldatud hooldusalade ning
järgneva nädala jooksul hooldatavate hooldusalade nimekirja;
1.2.18 Libedusetõrje eesmärk 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.
1.2.19 Libedusetõrje protseduuride teostusaeg algab siis, kui on oht libeduse tekkeks või kui
libedus on just tekkinud.
1.2.20 Tänavatel, kus ühel pool teed on hooned/kõnniteed ja äärekivi ja teisel pool
teepeenar/tühi kinnistu/haljasmaa, tuleb vältida lume vaalutamist hoonestatud ala
poolele.
1.2.21 Ülekäiguradade talvine seisunditase peab olema vähemalt samaväärne tee
seisunditasemega, kus ülekäigurada asub.
1.3

Tänavate, parklate, kvartalisiseste teede, kõnniteede ja bussipeatuste ning muude
teerajatiste suvised hooldusnõuded:
1.3.1 Hooldustöö sisaldab: tänavate märgpuhastuse teostamist, pühkmete ja prügi
kokkukogumist ja äravedu ning muud hooldustöödega seotud toimingud:
1.3.1.1.Kolmanda seisunditasemega tänavatel ja kõnniteedel – 1 kord nädalas võrdse
perioodilisusega.
1.3.2 Enne talveperioodi algust teostatakse 3. (kolmanda) seisunditaseme hoolduspindadel
sügisene suurpuhastus – orgaaniliste jäätmete (langenud lehtede, okste jms) ja prügi
kokkukorjamine ja äravedu hoolduspindadelt.
1.3.3 Restkaevude ja neelukaevude avad peavad olema puhastatud pühkmetest ja prügist.
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2. Tänavate, parklate, kvartalisiseste teede, kõnniteede ja bussipeatuste ning ülekäiguradade mahud
2.1 Tänavad
Talvine
Tee
Pikkus
seisunditase Suvine
hooldussagedus
number Nimetus
km
Täpsustus
2960001 Luha
0,598
3 Iganädalaselt
2960002 Tallinna mnt
0,553
3 Iganädalaselt
2960003 Kalda
0,254
1
2960004 Tiiru
0,23
1
2960005 Tuula tee
0,344 Koos jalgtee osaga raudteest Linnuse tn-ni
1
2960006 Tuula tee II
0,804 Kuni raudteeni*
2
2960007 Roheline
0,284
1
2960008 Keskväljak
0,342
3 Iganädalaselt
2960009 Keskväljak II
0,212
3 Iganädalaselt
2960010 Ülejõe tee
0,653
1
2960011 Heina
0,109
1
2960012 Niidu
0,419
2
2960013 Põhja
0,722
3 Iganädalaselt
2960014 Pae
0,598
3 Iganädalaselt
2960015 Posti
0,133
3 Iganädalaselt
2960016 Allika
0,325
1 Iganädalaselt
2960017 Allika II
0,078
2
2960018 Piiri
0,567
3 Iganädalaselt
2960019 Vasara
0,632 Osaliselt tänava lõpus*
2
2960020 Vasara II
0,42
2
2960021 Paldiski mnt
1,36 Osaliselt
3 Iganädalaselt
2960022 Geoloogide
0,246
1

Äärekivi
Ühepoolne
Osaliselt
Kahepoolne
Kahepoolne*
Kahepoolne
Kahepoolne

Kahepoolne
Kahepoolne

Kahepoolne
Kahepoolne*
Kahepoolne
Kahepoolne
12

2960023
2960024
2960025
2960026
2960027
2960028
2960029
2960030
2960031
2960032
2960033
2960034
2960035
2960036
2960039
2960040
2960041
2960042
2960043
2960044
2960045
2960046
2960047
2960048
2960049
2960050
2960051
2960052
2960053

Kullerkupu
Kullerkupu II
Piibelehe
Kanarbiku I
Kanarbiku II
Ülase
Kannikese
Nurmenuku
Ehitajate tee
Pargi
Pargi II
Pargi III
Jaama
Vaikne
Uus
Raudtee
Haapsalu mnt
Kooli
Niine
Metsa
Oksa
Männiku
Lõuna
Kuuse
Tamme
Tamme põik
Kruusa
Kruusa põik
Tammiku tee*

1,088
0,047
0,072
0,312
0,126
0,194
0,093
0,675
0,649 Osaliselt kuni KEKi väravani
0,694
0,127
0,214
0,414
0,781
0,519
0,113
1,889 Va bussipeatused, mis on kahepoolsed
0,358
0,076
0,345
0,272
0,525
0,207
0,141
0,296
0,213
0,809
0,237
4,002 Metsavaheline, katteta tee

1
2
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
1
2
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1

Iganädalaselt
Iganädalaselt
Iganädalaselt
Iganädalaselt
Iganädalaselt

Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne

Iganädalaselt

Ühepoolne*

Iganädalaselt

Kahepoolne
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2960054
2960055
2960056
2960072
2960077
2960078
2960079
2960080
2960081
2960093
2960094
2960095
2960096
2960097
2960098
2960099
2960100
2960101
2960102
2960103
2960104
2960105
2960106
2960107
2960108
2960110
2960111
2960112
2960113

Ülesõidu
Aiandi
Jõe
Tähe
Kaare
Teaduse
Teaduse põik
Teaduse põik II
Koidu
Aia
Ohtu tee
Ohtu tee II
Eha
Eha II
Sireli
Kadaka
Lepa
Toominga
Vahtra
Vahtra ring
Kastani
Pärna
Pärna põik
Kase
Linnamäe tee
Raba
Pihlaka
Saare
Hommiku

1,093
0,374
2,193
0,859
0,268
0,439
0,251
0,033
1,234
0,878
0,119
0,52
0,946
0,076
0,166
0,168
0,165
0,161
0,153
0,223
0,153
0,145
0,098
0,145
0,849
0,761
0,178
0,143
0,191

Kinnistust 57 lääne suunas kahepoolne

Kesklinnast kuni raudteeni

Täisringiga
Täisringiga

3 Iganädalaselt
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kahepoolne
Osaliselt*

Kahepoolne*
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2960114
2960115
2960116
2960117
2960118
2960119
2960120
2960121
2960122
2960123
2960126
2960127
2960128
2960129
2960130
2960131
2960132
2960133
2960134
2960135
2960136
2960137
2960138
2960139
2960140
2960141

Kokku

Linnuse
Aukamäe
Aukamäe II
Aukamäe III
Aukamäe IV
Aukamäe V
Ringtee
Tööstuse
Barsbütteli
Tervise
Tervise põik
Vaikne (loodeosa)
Pargi (loodeosa)
Põllu
Spordi
Loode
Nooruse
Aasa
Sopsu-Tooma
Raba II
Raba III
Kanarbiku III
Kanarbiku IV
Kanarbiku V
Kanarbiku VI
Nurmenuku põik
Rõõmu

0,453
0,324
0,116
0,122
0,116
0,083
1,536
0,953
0,872
0,692
0,11
0,109
0,457
0,167
0,515
0,159
0,227
0,063
0,383
0,18
0,143
0,087
0,04
0,112
0,056
0,17
0,128

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Kahepoolne
Ühepoolne
Ühepoolne

Tänavate keskmine laius 7m, pindala 348 005
49,715 m²
15

Kvartalisisesed teed
Nimetus
Pikkus km
Vaikne 21b, 23a
Vaikne 25
Jõe 3a, 5a
Jõe 6a
Jõe 8a
Jõe 10a, 12b
Jõe 13a, 13b
Jõe 14a, 16a
Jõe 15a, 17b
Jõe 16a, 18a
Jõe 27a
Jõe 28a
Jõe 45a, 45b
Jõe 55a, 57a
Jõe 58a
Jõe 66a
Jõe 72, 72a
Tähe 8a
Tähe 12a, 12b
Tähe 13a
Tähe 16a
Koidu 2a, 4a
Koidu 8a, 10a
Koidu 20a, 22a
Koidu 40a, 42a, 40b
Koidu 56b

Täpsustus
0,076
0,032
0,043
0,041
0,041
0,082
0,061
0,043
0,034
0,051
0,037
0,057
0,057
0,098
0,064
0,235
0,141
0,04
0,069
0,037
0,045
0,047
0,071
0,06
0,069
0,091

Talihoolduse seisunditase
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

Koidu 62a, 64a
Koidu 76b
Koidu 76a
Koidu 98a
Koidu 116, 118a
Koidu 124a, 124b
Linnamäe tee 6
Tervise 27, 29
Tervise 37
Nurmenuku I, II ja
III
Haapsalu mnt 37
Paldiski mnt 37
Männiku 2
Vasara 13

0,055
0,061
0,064
0,171
0,066
0,063
0,109
0,049
0,041

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,190
0,084
0,097
0,075
0,15

1
1
1
1
1

Kvartalisiseste teede keskmine laius 5 m,
3,01 Pindala 15 050 m²
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2.3. Kõnniteed
Keskväljaku piirkond piirides: kuni Haapsalu mnt alguseni, kuni Paldiski mnt alguseni, kuni Pae
1. tänava alguseni, kuni Raudtee ülesõiduni ja kuni Tallinna mnt alguseni
2. Haapsalu mnt
3. Paldiski mnt
4. Pae tänav
5. Piiri tänav
6. Uus tänav (paarisnumbritega kinnistute poolne kõnnitee)
7. Jaama tänav
8. Pargi tänav
9. Põhja tänav
10. Ülesõidu tänav (paarisnumbritega kinnistute poolne kõnnitee)
11. Põllu tänav
12. Ohtu tee (Haapsalu mnt kuni Uus tänav)
13. Luha tänav
14. Tallinna mnt (paarisnumbritega kinnistute poolne kõnnitee)
15. Loodeosas Pargi-Barsbütteli
Kõnniteede kogupikkus 9 850 jm, pindala ligikaudu 24 200 m2.
Kõikide kõnniteede talvine seisunditase - 3
Suvine hooldus iganädalaselt
2.4. Parklad
1 Raudteejaama tagune parkla
2 Jaama tn kiriku parkla
3 Keskväljak 15 ja 17 parklad
4 Kultuurikeskuse parkla
5 Linnavalitsuse esine parkla
6 Keila Keskväljaku kiriku esine parkla
7 Vikerkaare lasteaia esine parkla
8 Rukkilille lasteaia parkla Kruusa tänaval
9 Turu parkla Ohtu teel

605 m²
313 m²
1195 m²
347 m²
514 m²
1029 m²
508 m²
270 m²
165 m²

Kogu parklate pindala: 4964 m²
Talvine hooldustase - 3
Suvine hooldus iganädalaselt
2.5. Bussipeatused
Tänava nimetus
1. Keskväljak
2. Piiri
3. Paldiski mnt
4. Kullerkupu
5. Ehitajate tee
6. Kruusa
7. Jaama
8. Haapsalu mnt
9. Ülesõidu
10. Tähe

Bussipeatuste
arv
2
1
4
2
1
1
1
5
2
1
18

11. Eha
12. Luha
13. Tallinna mnt
Kokku

2
1
1
24

Talvine hooldustase - 3
Suvine hooldus iganädalaselt
Bussipaviljonidega peatustes kuulub hanke mahtu
bussipaviljonide ja nende lähiümbruse puhastus

6 paviljoni

2.6. Ülekäigurajad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Asukoht
Ülekäiguradade arv
Keskväljak 15, ringilt kiriku poole
Keskväljak 15, ringilt Paldiski mnt poole
Keskväljak 15, ringilt Haapsalu mnt poole
Põhja tn ja Luha tn ristmik ning ristmikul Põhja 15 juures
Pargi tn Algkooli esine
Kruusa tn Kruusa 11 ees
Luha tn ja Pae tn, Põhja tn ristmik, Maxima ja Luha 9 juures
Paldiski mnt Põllu tn. ristmik
Paldiski mnt Jaama tn ristmik
Paldiski mnt Piiri- Pargi tn. ristmik
Paldiski mnt Noortekeskuse ees
Paldiski mnt Tervisekeskus
Ehitajate tee Paldiski mnt ristmik
Piiri tn Selveri juures
Haapsalu mnt ja Kruusa, Kooli ning Männiku tn ristmik
Haapsalu mnt ja Tamme ning Jaama tn, Ohtu tee ristmik
Ehitajate teel KEKi väravas, kergliiklustee ja Sopsu-Tooma tn
Barsbütteli tn ülekäik
Linnavalitsuse esine ring
Põhja tn Vikerkaare lasteaia juurde viiva tee juures
Kiriku platsilt välja- ja sissesõit
Uus-, Jõe ja Ülesõidu tn ristmik
Kiriku parklast välja- ja sissesõit

2
2
2
3
1
1
4
2
1
4
1
1
1
3
3
3
2
2
4
1
2
2
2
49

Kokku
Talvine hooldustase - 3
Suvine hooldus iganädalaselt
2.7 Tõusud tänavatel
Jrk Tänav
nr
1

Aadress

Piiri/Pargi
Piiri tn1 kinnistu juures
tänavate tõstetud
ristmiku ees

Seisundi- Seisunditase
tase
suvel
talvel
3

Maht, m2

300 m2

19

2

Ülesõidu tänaval Ülesõidu tänav
kahel
pool
raudtee
ülesõidukohta

3

200 m2

2.8 Tänavate, parklate ja kvartalisiseste teede, kõnniteede ja bussipeatuste ning
ülekäiguradade mahud kokku
Jrk
nr
1
2
3
4
5
6
7

Nimetus
Tänavad 3 seisunditase
Tänavad 2 ja 1 seisunditase
Kvartalisisesed teed
Kõnniteed
Parklad
Bussipeatused
Ülekäigurajad
Kokku

Ühik

Maht

m2
m2
m2
m2
m2
tk
tk
m2

76 818
271 187
15 050
24 200
4964
24, sh paviljonidega 6
49
392 219
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