
Kinnitatud

Raasiku Vallavolikogu 

09. oktoobri 2012

määrusega nr 10

Lisa 1

Objektid ja tööde nimekiri summa 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Aruküla Huvialakeskus 36 634,52 € 1 970,00 € 32 744,52 € 1 920,00 €

1.1 Aia parandamine

1.2 Katuse lekkekoha hermetiseerimine ja puuduvate vihmaveetorude 

paigaldamine ning rennide puhastamine.
115,00 €

1.3 Suure saali põranda lihvimine, kahjustatud lippide vahetus, vuukide 

täitmine ja lakkimine (120m2).
1 824,00 €

1.4 Suure saali niiskusest rikutud aknapale pahteldamine ja värvimine 

ning seina remont.
31,00 €

1.5  Esimese korruse akordioni- ja klaveriklassi helikindluse parendamine 

uste  polsterdamise või topeltuste paigaldamisega.

x

1.6 Riietehoiu küte soojasõlmest sooja juhtimisega. x

1.7* Esimese korruse kahe saali, akordioni- ja klaveriklassi, kahe fuajee 

koos treppide ja trepikäikudega  ning kahe vaheruumi seinte, uste ja 

aknapalede-laudade värvimine. Väikese saali ja akordioniklassi 

parkettpõranda lihvimine ja lakkimine. Õpetajate toa ja klaveriklassi 

põrandate katmine laminaatparketiga ja katkiste aknasulgurite 

väljavahetamine.

32 744,52 €

1.8 Esimese korruse välisseina  kulunud kohtade krohvimine ja 

värvimine.
x

1.9 Kivist müüri värvimine, vajadusel kohati ka parandamine. x

1.10 Väravate hingede paigaldamine ja värvimine. x

1.11 Mõisaesisele kivisillutise paigaldamine. x

1.12 Ukseesise plaaditud ala tasandamine ja laiendamine meiereimajani 

ning sellele jalgrattahoidla rajamine.
x

1.13 Tänanavavalgustuse remont koos postide värvimisega. x

1.14. Saalipõrandate parandustööd ja lakkimine. x

1.15. Katkiste aiaosade parandamine ja kaitsevahendiga katmine. x



1.16 Teise korruse 2-3 erialaklasside sanitaarremont ja katkiste 

aknasulgurite väljavahetamine.
x

1.17 Teise korruse erialaklasside uste helikindlamaks muutmine. x

1.18 Välisuste pahteldamine ja värvimine. x

1.19 Kahele välisuksele varikatuste paigaldamine. 1 920,00 €
1.20 Jalgrattahoidla varikatuse, tänavakivide ja rattahoidja 

paigaldamine.
x

1.21 Fuajeede lagede, seinte, aknapalede ning -laudade pahteldamine ja 

värvimine.
x

1.22 Trepikäikude lagede, seinte ning treppide pahteldamine ja 

värvimine.
x

1.23 Tualettruumide lagede, seinte, vaheseinte ning uste pahteldamine 

ja värvimine, vajadusel sanitaartehnika väljavahetamine.
x

1.24  Alumise korruse kivist välisseina krohvimine ja värvimine; ülemise 

korruse puidust välisseina puhastamine ja värvimine.
x

1.25 Hoovipoolse ala sillutamine. x
2. Aruküla Lasteaed 291 400,00 € 110 600,00 € 58 000,00 € 50 400,00 € 46 200,00 € 26 200,00 €

2.1 Kahe rühmaruumi seinte värvimine, põrandate tasandamine ja 

põrandakatete vahetus.
52 400,00 €

2.2 Tualettruumi kapitaalremont. 4 200,00 €

2.3 Sõimerühma magamistoa kapitaalremont. 5 200,00 €

2.4 Sinilille rühmakompleksi kapitaalremont. 26 200,00 €

2.5 C-korpuse fuajee kapitaalremont. 22 600,00 €

2.6 Meelespea rühmakompleksi kapitaalremont. 26 200,00 €

2.7 B-korpuse koridoride kapitaalremont. 21 600,00 €

2.8 Töötajate tualettruumi remont. 3 800,00 €

2.10 Asfaltkatte uuendamine B-tiiva õuealal. x

2.11 Köögi sanitaarremont (seinte värvimine). 6 400,00 €

2.12 A-korpuse koridoride kapitaalremont. 21 600,00 €

2.13 Karikakra rühmakompleksi  kapitaalremont. 26 200,00 €

2.14 Direktori kabineti kapitaalremont. 2 600,00 €

2.15 XI rühma kapitaalremont. 26 200,00 €

2.16 Territooriumi piirdeaia uuendamine. x

2.17 Saali remont ja kappide vahetus. 20 000,00 €
2.18 Rühmakompleksi kapitaalremont. 26 200,00 €



3. Aruküla Põhikool 36 505,62 € 36 505,62 €

3.1 Võimla põrandajoonte mahavõtmine, uute  värvimine ja 

lakkimistööd ning valgustite lisamine.
28 520,02 €

3.2 Võimlabloki ventilatsioonisüsteemi ümberehitus. x

3.3 Riietusruumide seinte värvimine/plaatimine, põrandate plaatimine 

ja aknapalede taastamine.
7 985,60 €

3.4 Tualettruumide sanitaarremont. x

3.5 Staadioni renoveerimine. x

3.6 Välikaamerate asendamine kaasaegsematega ning ühe kaamera 

lisamine võimla tagumise osa pimealasse.
x

3.7 III korruse väljaehitamine (juurdeehitusega saab luua kolm 

klassiruumi).
x

4. Aruküla Raamatukogu 7 710,00 € 7 710,00 €

4.1 Fondiruumi põrandakatete ja pistikupesade vahetamine, vaheseina 

eemaldamine, lagede ja seinte pahteldamine ning värvimine.

3 500,00 €

4.2  Arvutiruumi põrandakatete ja pistikupesade vahetamine, vaheseina 

eemaldamine, lagede ja seinte pahteldamine ning värvimine, valgustite 

vahetamine.

2 760,00 €

4.3 Tualettruumi seinte ja põrandate värvimine, plaatimine, vaheseina 

eemaldamine, WC poti ja valamu  vahetamine. 
1 450,00 €

4.4 Lugemissaali lae ja seinte värvimine, vaheseina eemaldamine, 

pistikupesade lisamine ja valgustite vahetamine.
x

4.5 Kabinettide seinte ja lagede pahteldamine, värvimine ja 

põrandakatete vahetamine. x

5. Aruküla Rahvamaja

5.1 Teatrisaali põranda remont. x

5.2 Esimese korruse köögi ja ringiruumi akende vahetamine. x

5.3 Teatrisaali küttesüsteemi korrastamine. x

5.4 Teatrisaali akende vahetus ja kardinate õmblemine.  x

5.5 Taevalava ja rõdu projekteerimine.  x

5.6 Heli- ja valgustuslahenduse projekteerimine.  x

5.7 Poodiumite väljavahetamine.  x

5.8 Pika koridori remont. x



5.9 Teatrisaali telliskivi seina värvimine, foonikanga akside ja arlekiini 

vahetus.
x

5.10 Parketisaali remont. x

5.11 Riietehoiu remont. x

5.12 Teatrilava remont. x

5.13 Esimese korruse akende vahetus (k.a naiste tualettruum). x

5.14 Esimese korruse remont. x
5.15 Köögisisustuse väljavahetamine (tehnika-projektirahad). x
6. Vallamaja 43 982,84 € 37 357,84 € 6 625,00 €

6.1 Teise korruse koridori remont (remonditav pindala 26,5 m2). 6 625,00 €

6.2 Teise korruse kabinettide remont. x

6.3  Akende vahetus 12 tk (v.a aknapaled). 37 357,84 €
6.4  Esimese korruse sise- ja välisukse paigaldus. x
7. Pikavere Lasteaed-algkool 178 118,00 € 75 468,00 € 102 650,00 €

7.1 Teise lasteaiarühma ehitus. 70 088,00 €

7.2 Õpetajate toa seintelt võtta maha vana tapeet, paigaldada seineks  

ja värvida, põrand katta laminaadiga, lagi ja siseuks värvida, laevalgustid 

(kasutatud) ning rajada uks koridori.

2 500,00 €

7.3 Kooli riietehoiu ümberehitamine (16,7 m2). Pliidi, soojamüüri ja 

vaheseina väljalõhkumine. Põrandakatte paigaldamine (PVC), seinte 

pahteldamine ja värvimine.

2 350,00 €

7.4 Klassiruumi ( 62 m2 ,endine õpetajatetuba) laminaatpõrandakatte 

paigaldamine, seinte pahteldamine, värvimine, vaheseina ehitamine ja 

ukse rajamine koridori. 

3 800,00 €

7.5 Varikatuste (3 tk) paigaldamine välisustele. Otsaukse katusele 

lumetõkke paigaldamine.
2 880,00 €

7.6 Maakütte ehituseks planeeringu ja geodeetiliste mõõtmiste 

tellimine ning projekteerimine.
x

7.7 Maakütte välis- ja sisevõrgu rajamine. Haljastustööd.  Kooli staadioni 

jooksuringi, 2 palliplatsi, kaugushüppeplatsi ja jõuharjutuste koha 

rajamine.

x

7.8 Teise korruse laepealse pööningu ja otsaklasside seinte 

soojustamine (soojustatav pindala 120 m2).
3 400,00 €

7.9 Siseruumide sanitaarremont (remonditav pindala umbes 700 m2). 27 000,00 €



7.10 Saali ja muusikaklassi remont. Seintele uus laudis, lae ja seinte 

värvimine, põranda parandamine ja aknaorvade rajamine radiaatorite 

jaoks.

18 600,00 €

7.11 Välisfassaadi krohviparandused, lupjamine ja värvimine. 47 500,00 € x

7.12 Puurkaevu rajamine ja välisveevõrgu ehitus. x
8. Pikavere Raamatukogu 5 000,00 € 5 000,00 €

8.1 Ahjude remont ja korrastamine. 800,00 €

8.2 Seinte ja lae värvimine ning vajadusel pahteldamistööd. 4 200,00 €
8.3 Eeskoja põranda, lae ja seinte värvimine ning vajadusel 

pahteldamistööd. x

9. Raasiku Lasteaed "Oravake"

9.1 Köögi ventilatsiooniruumi põranda värvimine; köögi  koridoris 

osaline seinte värvimine; Oravajütside rühma magamistuppa uue 

põrandakatte paigaldamine, uue liivakasti ehitus.

x

9.2 Teise liivakasti väljavahetamine; uue lipuvarda paigaldamine maja 

ette. Käbikeste rühma sissepääsule varikatuse paigaldamine. 

Ventilatsioonisüsteemile eksperthinnangu saamine. Katuse pesu.

x

9.3 Eksperthinnangu põhjal ventilatsiooniseadmete täiustamine. PVC 

põrandakatetele igaaastane hooldus.
x

9.4 Kummaski rühmas ühe akna väljavahetus, et tagada ohutu akende 

avamine ruumide tuulutamiseks ja koridoride sanitaarremont.

x

9.5 Oravajütside rühmaruumides sanitaarremont. x
9.6 Pähklikese rühmaruumides sanitaarremont. x
10. Raasiku Põhikool 13 289,00 € 13 289,00 €

10.1 Esimese klassi lae, seinte, aknalaudade pahteldamine ja värvimine;  

radiaatorite värvimine. 
x x x x x x

10.2 Staadioni piirdeaia ehitamine. 13 289,00 €

10.3. Lauluklassi sanitaarremont. x

10.4 Esimese korruse koridori põranda remont. x

10.5 Õpetajate toale lisaakende paigaldamine ja sanitaarremont. x

10.6 Aula põranda lihvimine, lakkimine; seinte pahteldamine ja 

värvimine. 
x



10.7 Energiaauditi tellimine olemasolevale koolimajale. x

10.8 Olemasoleva koolimaja katuselt vanade ventilatsiooniavade 

likvideerimine. 
x

10.9 Koolimaja seinte soojustamine. x

10.10 Raamatukogu remont. x

10.11 Teise korruse põrandate remont. x

10.12 Küttesüsteemi püstikutele termoregulaatorite paigaldamine.
x

10.13 Kogu kooli territooriumi asfalteerimine pärast kooli juurdeehituse 

valmimist. x

11. Raasiku Raamatukogu 3 561,00 € 251,00 € 2 050,00 € 1 260,00 €

11.1 Katuseluugi parandamine. 30,00 €

11.2 Ventilatsiooniavade puhastamine. 30,00 €

11.3 Lugemissaali ja kabineti remont (seinte, uste ja lae värvimis- ja 

pahteldamistööd).
2 050,00 €

11.4 Raamatutehoidla remont (seinte värvimine). 1 260,00 €
11.5 Peningi ruumide sanitaarremont ja akna vahetus. 191,00 €
12. Raasiku Rahvamaja 19 312,23 € 4 862,23 € 1 350,00 € 3 900,00 € 9 200,00 €

12.1 Siseuste  renoveerimine ja välisuste vahetus. 4 862,23 €

12.2 Elektripaigaldise uuendamine  (valgustuskilbi ümberpaigutamine, 

liitumislepingus amprite suurendamine, täiendavate elektripistikute 

paigaldamine, juhtmete asendamine ja lisamine).

x

12.3 Teise korruse tualettruumi välisseina soojustamine. 350,00 €

12.4 Energiaauditi tellimine. 800,00 €

12.5 Välisseina soojustamine. x

12.6 Noortekeskuse katuse remont. 200,00 €

12.7 Noortekeskuse pahteldamine ja värvimine ning lae korrastamine.
3 900,00 €

12.8 Raamatukogu ja rahvamaja üldkasutatavate tualettruumide  

torustiku väljavahetamine ja kanalisatsiooni korrastamine.
x

12.9 Varikatuse ehitamine olemasolevatele postidele. x

12.10 Teise korruse saali remont. 4 600,00 €

12.11 Teise korruse laoruumi remont. x

12.12 Teise korruse saali akna vahetamine või restaureerimine. x



12.13 Teise korruse saali näituse korraldamiseks tarvikute ja seadmete 

paigaldamine.
x

12.14 Teise korruse baariruumi remont. 2 950,00 €

12.15 Kangaruumi remont. 1 650,00 €

12.16 Kuuri remont või lammutamine. x

12.17 Maja fassaadi soojustamine ja kattematerjali vahetus, 

vihmaveerennide paigaldamine.
x

12.18 Autoparkla ehitamine. x

12.19 Välilava ehitamine. x
12.20 Esimese korruse siselava väljaehitamine. x
13. Valla elamufond 126 879,00 € 1 879,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €
13.1 Elamufondi remonditööd (kogupind 1278,5 m2; aastas remonditav 

pind 100m2) 25 000,00 € 1 879,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

Kokku 762 392,21 € 84 430,23 € 374 256,98 € 93 525,00 € 87 780,00 € 71 200,00 € 51 200,00 €

* kajastatud kokku p 1.7-1.10 kirjeldatud tööd


