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6nne Pillaku arupiirimisele vastamhe.

Austatud pr 6nne Pillak

Tiinan Teid 02.12.2016 esitatud arupiirimise eest Kadaka ja Valdeku tiinava teeremondi kiisimuses.
Teie arupiirimises esitatud kiisimustele edastan vasnrsed alljiirgnevalt:

l.

Kui pikak perioodiks oli esialgu planeeritud Kadaka puiestee

ja

Valdeku tcinava

remondid?
Kadaka pst) ja Kadaka pst (lSigus Kadaka tee Kalda tn)
Kadaka tee (l6igus Leiva
taastusremonttddde teostamise tddvStuleping on sSlmitud 2l.09.2016 ja Valdeku tn (lSigus
Miinniku tee) rekonstrueerimistd6de teostamise t6dvStuleping on s6lmitud
Vabaduse pst
08.09.2016. Ehitust66d olid planeeritud teostada kiiesoleval aastal.

tn

-

-

2. Miks on remondiperioodid pikenenud?
Kadaka tee (l6igus Leiva tn kuni Kadaka pst)

ja

Kadaka pst (l6igus Kadaka tee kuni Kalda tn)
planeeritud teostada olemasolevate katete freesimine,
taastusremonttddde mahus
amortiseerunud iiiirekivide vahetus ning k6nni- ja sSidutee asfaltbetoonkatendite uuendamine.
Valdeku tn (lSigus Vabaduse pst kuni Miinniku tee) rekonstrueerimistddde mahus oli planeeritud
rajada puuduolev sademeveekanalisatsioon, ajakohastada side- ja
viilja vahetada
elektrikaabelliinid, rajada uus tiinavavalgustus ja AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja
kanalisatsioonitorustik ning uuendada k6nni- ja sSidutee asfaltbetoonkate.
MSlema objekti avakoosolekul kinnitasid t6<iv6tjad, et arvestades eelmiste aaslate kogemust, kus
teedeehituslike tdid on olnud v6imalik teostada novembri- ja detsembrikuus on t66de teostamise
periood m6istlik ning planeeritud t6dd on v6imalik tiihtaegselt lSpetada.
T66de teostamisega alustamisel selgusid projektdokumentatsioonis tehnov6rguvaldajate poolt
esitatud v6rguandmete ebatiipsused, mis on t66v6tjatele toonud kaasa mitmeid lisatti,id nhg
t<idvdtja on pidanud esialgset t66de teostamise ajagraafikut korduvalt iimber planeerima. Kadaka
teel takistas t66de teostamist tiinavamaal asunud erakinnistuomanikule kuuluval veetorustikul
ilmnenud avariitine olukord mille likvideerimiseks pidas kinnistuomanik vee-ettev6ttega pikalt
labirZiiikimisi selle tri6, tellimise osas.
remondiperioodid pikenenud tulenevalt novembrikuu alguses muutunud
Samuti
ilmastikutingimustest, kus t66vdtjad pidid ajutiselt peatama tee-ehitustddd. Ajutiselt muutunud
ilmastikutingimused ei v6imaldanud jiitkata ehitust66de kvaliteedin6uete kohast lSpetamist.

oli

ja
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3.

ja millal

on teavitatud piirkonnas elavaid inimesi remonttdddesl?
Piirkonnas elavaid inimesi on enne remonttdddega alustamist ning t6<ide l6petamise ajaperioodi
muutumisest informeeritud korduvalt lZibi ajakirjanduse ning N6mme Linnaosa Valitsuse ajalehes.
Kuidas

1. Miks otsustati

teeremonti teostada talvel? Kas teeremonte ei olnud vdimalik planeerida
mdnele muule aastaajale kui talvele?
Kadaka tee (l6igus Leiva tn kuni Kadaka pst) ja Kadaka pst (lSigus Kadaka tee kuni Kalda tn)
ta.astusremonttdddega alustamist mdjutasid oluliselt nii kiiesoleval aasta alguses teostatud Paldiski
maantee (l6igus Jiwekalda tee kuni Jiirveotsa tee) rekonstrueerimine, kus rajati betoontee
katsel6ik kui ka Maanteeameti tellimusel teostatav Paldiski maantee ja Tiihetomi ristmiku
rekonstrueerimine. M6lema nimetatud objekti rajamiseks oli liiklus ajutiselt timber suunatud
Kadaka tee ja Kadaka puiestee kaudu. Seet6ttu oli taastusremontt6<idega v6imalik alustada
siigisperioodil, hiiirimaks viihem iimbersuunatud liiklust.

Alates 1.04.2016 v6eti iile Eesti kasutusele riiklik Ehitisregister ning k6ikide projektide menetlus
sh ehitulubade taotluste menetlus, teostati eelnimetatud registris. Ehitisregister oli
kasutuselev6tmise hetkel kdikidele osapooltele tiiiesti uue iilesehitusega ning selle kasutuse kiiigus
on registri arendajal olnud korduvalt vajalik seda tiiiendada ning korrigeerida. Registri t66
tdhustamiseks on omapoolseid ettepanekuid jooksvalt esitanud mitmed omavalitsused ning
proj ekteerimisettevOtted.

teeremontide kiirendamiseks, et piirkonnas elavale inimeste
ebamugavused l6ppe ksid kiiremini ?
T66vdtjatele on antud korraldus sobivate ilmastikutingimuse korral teostada kaesoleval ,aqtal
ehitust6id vSimalikult suures mahus, et talveperioodil minimaalselt hiiirida kohalike elanike
tiiklust piirkonnas ning ehitust66d lOpetatakse hiljemalt 31.05.2017 .

5. Miltised

vdimalused

on

Lugupidamisega
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