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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend on koostatud riigiteede hooldelepingutes sisalduvate korrashoiutööde
eelarveliseks jaotuseks tegevuskulude ja investeeringute vahel.
1. TEGEVUSKULUDEST FINANTSEERITAVAD TÖÖD
1.1 Tavahooldus
1.1.1 Tavahoolduse tegemise eesmärgiks on riigiteede nõutavate seisundinõuete tagamine.
Tehtud tööde mahulist arvestust tehtud tööde eest tasumise eesmärgil ei toimu,
tasumine toimub maantee nõutava seisundi tagamise eest.
1.1.2 Tavahooldust kajastatakse tegevuskuluna.
1.1.3 Tavahoolduse koosseisu kuuluvad järgmised tööd:
1.1.3.1 Järelevalve ja teeolude info: hooldaja poolne riigiteede järelevalve, ülevaatus ja
talvine patrullteenistus, ööpäevaringne valve, tee- ja ilmaolude alase teabe kogumine
(sh teeilmajaamade infosüsteemi ja teeilmaprognoosi andmete ja Keskkonnaagentuuri
ilmateadete abil) ja edastamine maanteeinfokeskusesse, hooldepäeviku pidamine ja
järelevalvepäeviku täitmine.
1.1.3.2 Sõidutee (kattega tee): katte puhastamine tolmust, porist, lahtise pindamiskillustiku
ja libedustõrje materjalide jääkidest, prahi koristamine teelt ja teemaalt, teel hukkunud
loomade eemaldamine, löökaukude parandamine, pragude ja vuukide täitmine,
pragude remont väljafreesimise ja mastiksiga täitmisega, teekatte servade remont,
„higistavate“ teelõikude ülepuistamine sõelmete, peenkillustiku või liivaga,
liiklusohtlike katte ebatasasuste likvideerimine täitmise või mahafreesimisega,
külmakerkeliste kohtade katmine liivaga ja selle hilisem koristamine.
1.1.3.3 Sõidutee (kruusa- ja pinnastee): prahi koristamine, teel hukkunud loomade
eemaldamine, lohkude ja läbilöögikohtade täitmine materjali lisamisega,
hööveldamine (sh konaruste, aukude ja lohkude väljalõikamine, täitmine,
planeerimine, servavallide likvideerimine, teepinnale vajaliku põikkalde andmine ning
tihendamine).
1.1.3.4 Teepeenrad: mahalõikamine (vajadusel koos materjali utiliseerimisega), tugipeenra
lohkude täitmine, planeerimine ja tihendamine; kattega peenra pühkimine.
1.1.3.5 Muldkeha ja kraavid: uhtumiste jm vigastuste likvideerimine, nõlva planeerimine,
vee äravoolurennide ja kraavide puhastamine.
1.1.3.6 Haljastus: rohu ja peene võsa niitmine teepeenardelt, teemaalt, nõlvadelt,
eraldusribalt, liiklussaartelt, võsa raiumine ja koristamine, üksiku puu mahavõtmine,
puude, põõsaste, hekkide pügamine, kuivanud ja põlenud hekkide likvideerimine,
mahakooldunud või murdunud puude jm haljastuse kahjustuste likvideerimine,
raiejääkide koristamine, haljastuse kahjustuste parandamine.
1.1.3.7 Sillad ja viaduktid: mulde, koonuste ja kindlustuse vigastuste kõrvaldamine,
avaehituse raudbetoon-, kivi- ja betoonpindade puhastamine, sõiduosa puhastamine ja
vajadusel defektide kõrvaldamine, jäämineku ja tulvavete läbilaske tagamine, sildade
valve jäämineku ajal, tugiosade puhastamine ja määrimine, deformatsioonivuukide ja
vete ärajuhtimissüsteemide puhastamine, käsipuude puhastamine ja vajadusel
värvimine, sildade pesemine pärast talveperioodi lõppu, jõesängi puhastamine.
1.1.3.8 Truubid: voolusängi puhastamine setetest, prahist jm, päiste ja tiibmüüride üksikute
vigastuste parandamine, isolatsiooni parandamine, kindlustuse parandamine,
lülidevaheliste vuukide täitmine, ummistunud truupide avamine.
1.1.3.9 Drenaaži ja sadevee äravooluvõrgud: aastaringse töötamise tagamiseks tehtavad
tööd, vajadusel läbipesu, kaevude setetest puhastamine, rentslite ja restkaevu luukide
puhastamine.

1.1.3.10 Autobussipeatused: ootekodade ja platvormide korrastamine, koristustööd, ootekoja
koosseisu kuuluva inventari puhastamine, parandamine ja värvimine, WC-de
regulaarne tühjendamine ja puhastamine, prügikastide regulaarne tühjendamine.
1.1.3.11 Parklad: katte puhastamine tolmust, porist lahtise pindamiskillustiku ja
libedustõrjematerjalide jääkidest, prahi koristamine, löökaukude parandamine,
pragude ja vuukide täitmine, parkla koosseisu kuuluva inventari puhastamine,
parandamine ja värvimine, prügikonteinerite regulaarne tühjendamine.
1.1.3.12 Liikluskorraldus: liiklusohtlike katteaukude, ebatasasuste, uhtumiste, vigastatud
piirete jms tähistamine, ajutiste koormuspiirangute tähistamine, ajutine
liikluskorraldus liiklus sulgemisel, piiramisel ja ümbersuunamisel liiklusõnnetuste,
tormikahjustuste, keskkonnareostuste jm võimalike takistuste puhul, loata paigaldatud
liiklusmärkide, viitade ja liiklusvälise teabe kõrvaldamine.
1.1.3.13 Liikluskorraldusvahendid: liiklusmärkide, viitade ja tähispostide puhastamine,
pesemine ja korrastamine, nõuetele mittevastavate ja kadunud liiklusmärkide , viitade
ja tähispostide asendamine, helkuritega teekattetähiste puhastamine, helkurite
vahetamine, kaitsepiirete puhastamine, korrastamine ja pesemine, vajadusel vigastatud
lülide asendamine, kiiruskaamerate mõõtekabiinide hooldus.
1.1.3.14 Talihooldus: helkurribadega markiiride paigaldamine ja kokkukogumine,
libedustõrje kloriididega, soolaliiva seguga, liivaga, peenkillustikuga, muude selleks
sobivate materjalidega nõutava haardeteguri tagamiseks, lumetõrje autosahkadega,
teehöövliga, traktorsahaga, rootorsahaga, lume äravedu, pinna tasandamine (teel oleva
kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine või eemaldamine ) ja karestamine
nõutava
haardeteguri
tagamiseks,
lumeväravate
paigaldamine,
liikluskorraldusvahendite puhastamine, sildade puhastamine lumest ja jääst, vajadusel
kõnniteede libedustõrje, autobussipeatuste platvormide lume- ja libedusetõrje.
1.1.3.15 Jääteed: rajamiseks tehtavad uuringud, dokumenteerimine, liikluskorraldus,
sõiduosa tähistus, pragudest ja lõhedest ülesõitudeks sildade rajamine, valvetalituse
korraldamine, seisukorra alase info edastamine maanteeinfokeskusesse, side ja
päästevahenditega varustamine.
1.1.3.16 Muud: valgustuse korrashoid, elektrienergia maksumus, vigastatud postide jm
asendamine, mürakaitseseinte korrashoid, settebasseinide korrashoid, võrkaedade ja
väravate korrashoid.
1.2 Perioodiline hooldus
1.2.1 Perioodilise hoolduse eesmärgiks on tee-elementide kulumise ja kahjustuste
tagajärgede kõrvaldamine ühekordsete või mahuliselt määratud tegevustega, tagades
tee vastamise kehtestatud nõuetele.
1.2.2 Perioodilist hooldust kajastatakse tegevuskuluna.
1.2.3 Perioodilise hoolduse koosseisu kuuluvad järgmised tööd:
1.2.3.1 Sõidutee: ribapindamine, tolmutõrje (vajadusel koos materjali lisamisega).
1.2.3.2 Liikluskorraldusvahendid: liiklusmärgid, portaalid, viidad – olemasolevate
eemaldamine või uute paigaldamine.
1.2.3.3 Märgistustööd: teekattemärgistus erinevatest plastikutest, värvidega, olemasoleva
markeeringu eemaldamine.
1.2.3.4 Riigitee maa – riigile kuuluv kinnisasi või maaüksus riigitee tarindite ja elementide
paigutamiseks ja korrashoiuks (edaspidi teemaa): ala puhastamine jämedast võsast,
puudest kompleksselt (raiumine, koristamine, vajadusel juurimine ja maa
planeerimine), üksikute puude langetamine, koristus, vajadusel juurimine. Kraavi
põhja kindlustamine geotekstiili ja killustikuga.
1.2.3.5 Muud rajatised: bussipeatuse platvormi lammutamine ja utiliseerimine, ootekoja
lammutamine ja utiliseerimine, düükrikaevude kaante paigaldus (vajadusel kaevude
puhastamine).
1.2.3.6 Tööd toimepidevuse plaani rakendumisel jm ettenägemata tööd:

1.2.3.6.1 tunnipõhine: teetööline, väikemehhanism, meeskonnaauto, teehöövel, kallur,
ekskavaator-laadur, autokraana, laadur, treiler, ekskavaator, autode teisaldamine;
1.2.3.6.2 ohtlike jäätmete teisaldamine ja utiliseerimine pärast päästesündmust.
1.2.3.7 Riigitee valgustuse taastusremont: olemasolevate lampide, valgustusmastide,
kaablite demonteerimine. Uute üksikute lampide, valgustusmastide paigaldamine ja
nendega kaasnevad tööd. Maanteevalgustuse juhtimiskontrollerite paigaldamine.
2. INVESTEERINGUTEST FINANTSEERITAVAD REMONTTÖÖD
Investeeringutena käsitletakse allpool olevaid töid:
2.1 Killustikust dreenide ehitus.
2.2 Külmakerkeliste kohtade väljakaevamine, pinnase äraveoga.
2.3 Muldkeha remont liivaga, vajadusel geosünteetide paigaldusega.
2.4 Purustatud kruusast aluse ehitus.
2.5 Killustikust aluse ehitus.
2.6 Asfaltbetoonkatte taastamine (vajadusel koos eelneva katte freesimisega).
2.7 Profiiliparandus.
2.8 Kruuskatte remont purustatud kruusaga*.
2.9 Uute truupide ehitus ja olemasolevate truupide lammutamine.
2.10 Truubiotste kindlustamine.
2.11 Külgkraavide rajamine (vajadusel koos materjali äraveoga).
2.12 Põrkepiirde või torupiirde lammutamine koos utiliseerimisega.
2.13 Uue torupiirde või põrkepiirde ehitus.
2.14 Äärekivide paigaldamine.

_________________________
* Hooldelepingutes, mis on sõlmitud enne 01.01.2016, võib käsitleda kruuskatte remonti
paksusega kuni 5 cm tegevuskuluna kuni lepingute lõppemiseni.

