Lisa 1
Hinnapäringu “Aseri valla teede lumetõrje teostamine”
HOOLDUSNÕUDED
Talihooldust tuleb teha tehniliselt korras, töömahule ja hooldatavate objektide iseloomule
vastava võimsuse ja suurusega tehnikaga.
TÖÖVÕTJAL ON KOHUSTUS
1) teha hooldusperioodil tellija määratud teedel (sh sõidutee, kõnnitee, parkla, puhkekoht,
tunnel, sild, truup, viadukt, teepeenar) lumetõrjet;
2) teha töö võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt lähtuvalt ilmastikuoludest ning sõltumata
nädalapäevast;
3) teha iseseisvalt ilmastikuseiret ja määrata tööde tegemise vajadus ning kokkuleppel valla
poolt määratud piirkonna esindajaga alustada lumetõrjetöid, samuti teha töid vastavalt
tellijapoolsetele tingimustele, juhenditele ja nõudmistele, tagades kõikidele liiklejatele
nõuetekohased liikumistingimused kella 07.00-st kuni 22.00-ni. Liiklemistingimused on
nõuetekohased:
a) elementaarse läbipääsu tagamine lumesaju (tuisu) ajal (lumekihi paksus teel lumesaju
ja -tuisu ajal ei ületa reeglina 10 cm);
b) lumekihi paksus pärast lumesaju ja -tuisu lõppu sõiduteedel ning kõnni- ja
kergliiklusega teedel vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud teede
talihooldusele kehtestatud nõuetele seisunditasemel 1;
5) teha lumetõrjet vastavalt heale tavale. Lume lükkamisel tuleb vältida lume sattumist
eraomandis olevatele kinnisasjadele ning lume kuhjumist sissesõidu- ja väravakohtadele ning ei
tohi kahjustada haljastust. Ristmikud tuleb lahti lükata kogu ristmiku ulatuses ning tee hoida
lumevaba kogu tee laiuses;
6) täita tellija poolseid töödega seotud jooksvaid korraldusi;
7) tagada töö tegemisel liiklejate ohutus;
8) anda tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning arvestada lepingu kehtivuse ajal
tellija juhistega töö tegemise kohta;
9) hooldustsükli aeg lume- ja lörtsi eemaldamisel sõiduteelt on 8 tundi peale lumesaju või tuisu
lõppu ja tuisu ajal tagatud elementaarne läbipääs;
10) käesolevate hooldusnõuete ja majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud
seisundinõuete vastuolu puhul lähtutakse käesolevatest hooldusnõuetest.
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TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED
Näitajad

Mõõtühik

Seisunditaseme nõuded
1

2
lume- või
jäätunud kate,
libedusetõrje
kogu teel

3

4

TEEPINNA
SEISUND

lume- või
jäätunud kate,
libedusetõrje
ohtlikes
kohtades

kõnnitee ning
kõnnitee ning
sõidujäljed
sõidutee teekate
sõiduteel lume- ja lume- ja jäävaba
jäävabad,
sõiduradade
libedusetõrje
laiuses,
kogu teel
libedusetõrje kogu
teel

NÕUTAV
HAARDETEGUR
MAANTEEL
VÄHEMALT

0,20 (ohtlikud 0,25
kohad 0,25)

0,30

0,30

LUMESUS
Kohev lumi alla

cm

10

5

3 (sõiduteel
sõidujälgede
vahel)

lumekate puudub

Sulalumi või lörts,
soola ja lume segu alla

cm

6

3

2 (sõiduteel
sõidujälgede
vahel)

lumekate puudub

Lumevallide vahe
maanteel mõõdetuna
teepinnalt

m

6
või kitsamal
teel vähemalt
sõiduraja laius

8
või kitsamal
teel vähemalt
mulde laius

sõiduradade ja
teepeenarde
laiuses

sõiduradade ja
teepeenarde
laiuses

cm

4

3

sõidujälgede
vahel võib olla
kinnisõidetud
lumekiht alla 2
cm

teekate puhas,
õhutemperatuuril
alla –12 ºC
lubatud sõiduteel
sõiduradade vahel
lumekiht kuni 1
cm

TASASUS
Roopad või
ebatasasused
kinnisõidetud lumes
alla

