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01 . 12.2016 esitatud

arupiirimise eest Valdeku tiinava teeremondi kiisimuses.

Teie arupiirimises esitahrd kiisimuslele edas'tan vastused alljiirgnevalt:

l.

Mis pdhjustel on fiAde graofilai muudetud?

Valdeku tn (l6igus Vabaduse pst kuni Miinniku tee) rekonstrueerimist6dde mahus oli planeeritud
rajada puuduolev sademeveekanalisatsioon, ajakohastada side- ja
v?ilja vahetada
elektrikaabelliinid, rajada uus tiinavavalgustus ja AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja
kanalisatsioonitorustik ning uuendada k6nni- ja s6idutee asfaltbetoonkate.
Objekti avakoosolekul kinnitas td<iv6tja, et arvestades eelmiste aastate kogemust, kus
teedeehituslike tdid on olnud vdimalik teostada novembri- ja detsembrikuus, on t66de teostamise
periood mSistlik ning planeeritud t66d on v6imalik tiihtaegselt ldpetada.
Tddde teostamisega alustamisel selgusid projektdokumentatsioonis tehnovdrguvaldajale poolt
esitatud vdrguandmete ebat?ipsused, mis on tti6v6tjale toonud kaasa mitmeid lisatdid ning t66vdtja
on pidanud esialgset tddde teostamise ajagraafikut korduvalt iimber planeerima.
remondiperioodid pikenenud tulenevalt novembrikuu alguses muutunud
Samuti
ilmastikutingimustest, kus t66v6tjad pidid ajutiselt peatama tee-ehitust66d. Ajutiselt muutunud
ilmastikutingimused ei vSimaldanud jiitkata ehitust<idde kvaliteedinduete kohast lSpetamist.
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2.

Millal saovad rekonstrueerimist \d valmis? Palun esitada detailne ajaline plaan.

Kiiesolevaks ajaks on rajatud kSik tehnov6rgud, sdiduteele on paigaldatud kaks alumist
asfaltbetooni kihti. Valdeku tn kuni Lootuse tn l6igus on k6nniteede killustikalused valmis, va.
ristuva Aate tiinava otsad.

Alates Lootuse pst kuni Miinniku teeni ehitatakse k?iesoleval ehitusperioodil sobilike

ilmastikutingimuste olemasolul k6nniteede aluseid ja paigaldatakse iiiirekive k6nniteede taha.
Kevadeks jii?ib s6idutee asfaltbetoonkatte pealmise kihi paigaldus, kSnniteede aluste iile
tihendamine, asfalteerimine, liikluskonaldus ning haljastustddd.
Lisaks on tddvotjatete antud korraldus sobivate ilmastikutingimuse korral teostada kiiesoleval
aastal ehitustdid v6imalikult suures mahus, et talveperioodil minimaalselt hiiirida kohalike elanike
liiklust piirkonnas ning ehitustiidd l6petatakse hiljemalt 31.05.2017 .
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3.

Kuidas on elonikke teqvitatud lbdde graafiku muutmisest?

Piirkonnas elavaid inimesi on enne remonttdddega alustamist ning td6de l6petamise ajaperioodi
muutumisest inlormeeritud korduvalt labi ajakirjanduse ning Ndmme Linnaosa Valitsuse ajalehes.
Lisaks on ehitustd6 ajagraafikut puudutav informatsioon kajastatud objekti infotahvlil'
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