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1. Sissejuhatus, mõisted ja seadusandlus 
 

Raasiku valla teehoiukava 2016-2020 võeti vastu volikogu määrusega 13.10.2015 ja on 

jõustunud 01.01.2016. Käesoleva redaktsiooniga pikendatakse valdkondliku 

arengudokumendi kehtivust aastani 2023, ajakohastatakse tekstiosa ning finantsplaan ja 

objektiline nimekiri.  

 

Teehoiukava koostamisel ja ajakohastamisel järgiti liiklussagedust, liiklusohutust, 

olemasolevat tee seisukorda, koolibusside liiklusskeeme, keskkonnakaitse, tervishoiu ja 

sotsiaalhoolekande nõudeid ning muid olulisi asjaolusid.  

 

Kava koosneb kirjeldavast osast ja finantsplaanist, mis sisaldab teedevõrgu säilitamiseks ja 

arendamiseks vajalike tegevuste kulusid aastate lõikes ning vallale kuuluvate teede ehitus- ja 

rekonstrueerimisobjektide nimekirjast. Kavas kirjeldatakse teehoiu rahastamist varasematel 

aastatel ja arengukava perioodil.  

 

Teehoiukava eesmärkideks on:  

- parendada kruusa- ja asfaltkattega teede seisukorda läbi hoolduse ja remondi; 

- ehitada alevikes pinnaseteed vähemalt pinnatud teede tasandile;  

- suurendada tolmuvaba teekatete osakaalu tiheasustusaladel; 

- korrastada olemasolev kuivenduskraavide võrgustik ja rajada vajadusel uusi;  

- suurendada liiklusohutust kergliiklusteede ehituse ja liikluskorraldusvahendite 

paigaldamisega. 

Eesmärke on täpsustatud 3. peatükis. 

Teede hoidu kavandatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel: 

omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada /…/ valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu. 

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 91 lõike 1 järgselt kohaldatakse 11. peatüki „Tee“ nõudeid 

avalikult kasutatavale teele ja avalikkusele ligipääsetavale erateele. EhS § 92 on esitatud 

kasutatavad terminid:  

o tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või 

liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad 

ning tee toimimiseks vajalikud rajatised. 

o maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate 

liiklemiseks. 

o tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee. Tee võib koosneda mitmest tee liigist. 

o kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. 

Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse 

üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku 

omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee. 

 

Valdkonna eest vastutav minister on kehtestanud määrusega tee liikide ja tee koosseisu 

kuuluvate rajatiste loetelu, tee ehitamise ja korrashoiu termineid: 

o teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse 

korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega 

seotud muud tegevust. 

o tee rajamine on tegevus, mille tulemusena tekib uus tee, sild, viadukt või tunnel. 

o tee ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on tegevus, mille tulemusel muutuvad 

olemasoleva tee omadused oluliselt. Tee rekonstrueerimisena käsitletakse eelkõige tee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=112122018029&id=128062015003;107082015002
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kandevõime olulist muutmist, ristmiku tüübi muutmist või silla, viadukti või tunneli 

kande- või jäigastavate konstruktsioonide muutmist. 

o tee osa asendamine samaväärsega on tegevus, mille käigus tee kahjustused 

kõrvaldatakse ja kulunud või kahjustatud osa asendatakse.  

 

EhS § 97 on sätestatud tee korrashoiu olemus. Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised 

tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks 

liiklemiseks. Tee seisundinõuded on kehtestanud valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

Eri omanikele kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks 

vajaliku tee seisundinõuete eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses. Linnas, alevis ja alevikus on 

teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel 

asuval kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel 

ohutult liigelda. Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja on üldhuviteenuse osutaja 

majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses. 

 

Tee korrashoid koosneb järgmistest tööliikidest:  

o teede profileerimine valla avalikult kasutatavatel teedel vastavalt vajadusele, 

eesmärgiga tagada tee seisund vastavalt õigusaktides nõutule; 

o mustkatete remont, sh. pindamine; 

o tee maa-ala niitmine valla avalikult kasutatavatel teedel üldjuhul 2 korda aastas (juunis 

ja septembris); 

o tolmutõrje vastavalt rahalistele võimalustele avalikult kasutatavatel kruusateedel 1 

kord aastas (kevadel); 

o talihooldus, mille puhul lähtutakse tee kasutamise intensiivsusest põhimõttel, et 

esmajärjekorras teostatakse lumetõrjet alevikes ja õpilasliinidega kaetud teedel ning 

viimases järjekorras erateedel; 

o teerajatiste (sh liiklusmärkide) remont ja uuendamine ning teedele piirangute seadmine 

vastavalt vajadusele arvestades tee tehnilist seisukorda.  

 

Tee korrashoidu tehakse nendel teedel ja teelõikudel, mis asuvad valla- või riigimaal või 

eramaal asuval teel, mille maa omanik on sõlminud Raasiku vallavalitsusega tee avaliku 

kasutamise lepingu.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=112122018029&id=115072015013
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2. Teede üldandmed ja seisukord 
 

Raasiku vallas on 01.01.2019 seisuga kohalike teede nimekirja kantud 120,956 km avalikult 

kasutatavaid teid, millest 23,216 km on kattega teid, 81,075 km on kruusateid ja 16,665 km 

on pinnaseteid. 

 

Teehoiukavas on lähtutud põhimõttest, et valla teedevõrk on väljakujunenud ja oma tiheduselt 

praegustele vajadustele vastav. Kuna 80% kogu teede mahust on kruusa- ja vähesel määral ka 

pinnaseteed, siis üheks probleemiks on tolmu mõju keskkonnale ning inimesele ja tema 

varale. Mõju ulatus sõltub enim elukeskkonna paiknemisest ja liiklussagedusest. Nõuete järgi 

peab Eestis kruusateedel kasutatav kruusakihi paksus olema vähemalt 20 cm ja sisaldama 

saviosakesi, mis tagab küll tee parema püsivuse, kuid tolmamist see ei vähenda. Seetõttu on 

eesmärgiks kruusateedele katete ehitamine, mille kruusakihi paksus vastaks normidele ning 

võimaldaks teehoiukava perioodi lõpuks vähemalt tiheasustusega aladel mustkattega katmise 

ning seeläbi võimaluse tolmust vabanemiseks.  

 

Arvestades, et osadel teedel puudub nõuetekohane kandevõimet ja pinnasevee ärajuhtimist 

tagav teekonstruktsioon, puudub seal võimalus pinnasevee ärajuhtimiseks teemaalt (lõiguti on 

teekatte madalamad osad tee servadest 10 cm all pool – teest endast on saanud kraav). Ainult 

hooldustöödega ei ole võimalik tagada teedele ette nähtud seisundinõuded.  

 

Suur osa kruusateedest on välja ehitamata sademevee kraavideta või on kraavid hävitatud 

valede töövõtete tulemusel (kraavid ummistatud mineraalse materjaliga, mis jõudnud teedelt 

profileerimise käigus valede töövõtete kasutamise tulemusel). Aja jooksul on kraavid täis 

kasvanud põõsaid ja puid. Kraavide puudumise või hävimise tagajärjeks on tee kehas pidev 

üleliigne niiskus, mis oluliselt kahandab tee kandevõimet ja on seetõttu tee nõuetekohase 

seisundi tagamisel üheks suuremaks probleemiks. Esmatähtis on saavutada kuivenduskraavide 

taastamine ning vee äravoolu tagamine suublasse. 

 

Teede tehnilist seisukorda mõjutavad kevadel ja sügisel lisaks märgumisele ka rasketehnika 

(põllutöömasinad ja muud raskeveokid). Teede säilimiseks tuleb hooajaliselt piirata koormust 

avalikel teedel. Samuti tuleb piirata teedele peale- ja mahasõitu (eeskätt põllumaadele) ning 

rajada koostöös põllumajandusettevõtjatega korrektsed mahasõidud. Tagada tuleb teemaal 

nähtavust ja vee äravoolu takistavate puude ja põõsaste eemaldamine. 

 

Lisaks avalike teede hoiule tehakse Raasiku vallas avalduse alusel lumetõrjet ka avalikuks 

kasutamiseks mittekuuluvatel erateedel. 

 

Teehoiukava üheks prioriteediks on korrastada avaliku kasutuse lepingud, pöörates 

tähelepanu järgmistele tegevustele: loobuda lepingutest teede osas, milliste kasutamiseks 

puudub avalik huvi; tagada külade nn strateegilistel teedel täies pikkuses avaliku kasutuse 

lepingute sõlmimine; leppida eraomanikega kokku tee hoolduse finantseerimise kord, 

kraavide ehitamine kuni suublateni ja nähtavust piiravate ja vee äravoolu takistavate puude ja 

põõsaste raie kord ning metsamaterjali realiseerimise tingimused. 

 

01.05.2019 seisuga on vallal sõlmitud 71 teevaldajaga erateede avaliku kasutuse lepingud, 

kokku 4,2 km. Mõned lepingud, mis veel sõlmimata, sõlmitakse kokkuleppeliselt hiljemalt 

2020 aasta alguseks. 
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3. Teehoiukava kavandamise ja finantseerimise põhimõtted 
 

Riigieelarvest toetatakse omavalitsusi teehoiu ülesande täitmisel kahe eelarvereaga. 

Valemipõhine toetus (maanteede ja tänavate pikkuse alusel kokkuleppelise koefitsiendiga 

1:5) kajastatakse Vabariigi Valitsuse eelarves toetusfondi real ning juhtumipõhine toetus 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarves avalikult kasutatavate kohalike teede 

hoiu real. Valemi- ja juhtumipõhise toetuse proportsioonid ja mahud otsustakse igal 

eelarveaastal eraldi.  
 

Teehoid on riigi teehoiukava näitel jaotatud kolme suuremasse kulugruppi - teedevõrgu 

säilitamine, arendamine ning administreerimine. Teedevõrgu säilitamise alajaotusesse 

kuuluvad alljärgnevad teehoiutööd - teede hooldamine, kruusateede remont, kattega teede 

säilitusremont, kattega teede taastusremont, sildade remont.  

 

Teede hooldamine jaguneb tava- ja perioodiliseks hooldeks. Tavahoole jaguneb omakorda 

suviseks ning talviseks hooldeks. Teede hooldamine ning teede seisundinõuete tagamine on 

korraldatud hooldelepingutega (riigil viieaastased, Raasiku vallal kolmeaastased lepingud). 

2019. aastal lõppevad nii suvised (Seiker Teed OÜ) kui talvised hankelepingud (Kiviluks ja 

Sanders Agro), lisaks alevike kõnniteed ja platsid. Seega korraldatakse 2019. aastal hanked 

suviste ja talviste
1
 hooldelepingute sõlmimiseks tähtajaga 3 aastat.  

 

Lisaks hooldelepingutele sisaldab teede hooldamine kulutusi teede valgustusele ja valgustuse 

hooldele, tee seisukorra andmete kogumisele ja töötlemisele, loendusseadmete, 

liiklusmärkidele, teekatte markeerimisele, hoolde teostamise järelevalvele jm.   

 

Alljärgnev tabel kirjeldab kulusid valla teedele ja tänavatele sh parklatele aastatel 2013-2019: 

 

         

  

soetamine, 
rajamine, 

parendamine 
(investeeringud) 

sh toetus- 
vahenditest 

sh valla 
vahenditest 

remont ja 
hooldus 

KULUD 

KOKKU 

muutus 
% 

sh kulud 

VALLA 
vahenditest 

Investeeringute 

selgitus 

2013 83 248   83 248 23 578 106 827   106 827   

2014 66 357   66 357 72 574 138 931 30 138 931 

A. kergtee;            
R kooli parkla ja 

kergtee 

2015 56 717   56 717 109 053 165 770 19 165 770   

2016 211 863 75 935 135 927 171 655 383 518 131 307 582 
Raasiku pargi-reisi 

parkla 

2017 538 331 283 095 255 235 140 33 678 668 77 395 572 

A. pargi-reisi 
parkla ja kõnnitee 

(ca 800m) 

2018 804 632 550 000
2
 254 632 202 688 1 007 320 48 457 320 

Raasiku KLT ja 

sild, Järsi tee, 
Liivaaugu-Esku 

2019 300 000 0 300 000 140 000 440 000 -56 271 000 

Vastavalt 

tabelile 

 

Kui riigiteede hoid on jaotatud kolme suuremasse kulugruppi - teedevõrgu säilitamine, 

arendamine ning administreerimine, siis käesoleva valla teehoiukava kulugruppideks on 

teedevõrgu säilitamine ja arendamine. 

 

                                                 
1
 Talvised hoolduskulud (lumetõrje) ei sisaldu käesolevas teehoiukavas planeeritud vahendites, vaid on avalike 

alade hoolduse eelarvereal.  
2
 Täpne toetussumma suurus selgub pärast Raasiku kergliiklustee rajamise projekti lõpparuande esitamist 
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Raasiku valla teehoiukava eesmärgid ja konkreetsed meetmed nende saavutamiseks on:  

 

Eesmärk teedevõrgu säilitamisel  Meede eesmärgi täitmiseks 

  

Parendada teede seisukorda läbi hoolduse ja 

remondi 

Ehitada alevikes ja külasüdametes pinnaseteed 

vähemalt pinnatud teede tasandile 

 Jätkata kuivenduskraavide puhastamise ja 

rajamisega  

 Suurendada tolmuvaba teekatete osakaalu tihe-

asustusaladel ja külateedel keskm min 1,0 km 

aastas 

Eesmärk teedevõrgu arendamisel  

  

Suurendada liiklusohutust kergliiklusteede ja 

tänavavalgustuse ehituse ning 

liikluskorraldusvahendite paigaldamisega 

Uute kergliiklusteede ehitamine Aruküla-Peningi-

Raasiku, Arukülas Peningi maanteest mõisani ja 

Sarapiku osas, Arukülas Jaama tn, Raasikul Paju 

tn Kostivere tee ja Tallinna mnt vahel. 

 Tänavavalgustuse ehitus tiheasustuses ja 

külakeskustes * 

 Liikluskorraldusvahendite perioodiline 

täiendamine vastavalt vajadusele * 

 

*) – ei ole käsitletud käesoleva arengukava koosseisus. 

 

Teehoiukava perioodil:  

- ehitatakse mustkate 20,7 km valla teedele;  

- uuendatakse mustkatet ca 6100 m
2
 ulatuses;  

- ehitatakse välja 1120 m kõnniteed, lisaks koostöös Maanteeametiga 970 m kõnniteed 

ning projekteeritakse uusi kõnni ja kergliiklusteid; 

- rajatakse kraavitusi, teostatakse kruusa pealevedu. 

 

 

 

 

4. Finantsplaan ja objektiline nimekiri 
 

Kohalike teede hoid on omavalitsuste ülesanne ja selle rahastamine sõltub otseselt kohaliku 

omavalitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel. Kohalike teede hoidu on võimalik 

rahastada omavalitsuse eelarve tulubaasist e. maksutuludest, tuludest kaupade ja teenuste 

müügist, muudest tegevustuludest, riigi poolt teedele sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest 

sh välisvahendid jms.  

 

Teehoiukava perioodil arvestatakse teehoiukulude suurenemisega 5% igal järgneval aastal. 

 

Tööde täpne loetelu kirjeldatakse vallaeelarves. Olukorra muutumisel võib vallavalitsus teha 

tööde planeerimisel muudatusi, kooskõlastades need volikoguga. 

 

Talvised hoolduskulud (lumetõrje) ei sisaldu teehoiukavas planeeritud vahendites, need on 

avalike alade hoolduse eelarvereal. 

 

 



Raasiku valla teehoiukava 2019-2023 

8 

 

Teehoiuvahendite jaotus 2019-2023 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Eraldatavad vahendid           

Riigi eelarvest 
3
 169 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

Valla omavahendid (5% tõus) 271 000 285 000 300 000 315 000 331 000 

Kokku koos valla omavahendite 

5%-se tõusuga 

440 000 455 000 470 000 485 000 501 000 

      

Vahendite kasutamine       

Hooldus ja remont  140 000 145 000 150 000 155 000 160 000 

Teedevõrgu arendamine 300 000 310 000 320 000 330 000 341 000 

      

Kokku 440 000 455 000 470 000 485 000 501 000 

 

 

 

Järgnevas tabelis on esitatud teede ja tänavate objektiline nimekiri (remondikava) aastateks 

2019-2025 ja selleks plaanitavate vahendite suurus.  

 

Maksumuste planeerimisel on arvestatud, et aluse ehitus + pindamine maksab 8,4 eurot m
2
, 

pindamine 6 eurot m
2
 ja kruusatee remont 3 eurot m

2
. 

                                                 
3
 Riigivahendid on eelduslikud, v.a 2019. Eelarves arvestatakse riigivahendeid vastavalt tegelikule eraldisele. 
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Tee nr Tee nimetus Alg km Lõpp km Pikkus km 2019 2020 2021 2022 2023 

indikatiivne 

maksumus töö liik 

  2019                     

  Aruküla ÜVKjärgne taastus       *         25,000 Pindamistööd, omaosalus, selgub ÜVK ehitaja hankest 

6510117 Aruküla, Kirsi tn 0.000 0.105 0.105 *         3,600 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510135 Aruküla, Pirni tn 0.000 0.120 0.120 *         4,100 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510105 Aruküla, Põllu tn  0.490 0.710 0.220 *         8,500 Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius / must asfalt 

6510125 Aruküla, Tulbi tn 0.000 0.220 0.220 *         7,400 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510103 Aruküla; Harju tee 0.640 0.820 0.180 *         6,800 Kahekordne pindamine 4,5m laius, 180m Talve teest Peningi mnt suunas 

6510206 Raasiku, Põllu tn 0.000 0.240 0.240 *         9,100 Kahekordne pindamine + alus 4,5  m laius 

6510023 Härma küla tee mustkate 0.000 0.300 0.300 *         24,000 430m kahe tee peale kokku, kahekordne pindamine, 5,5m + alus 

6510379 Härma küla lõik 2 0.300 0.430 0.130 *         10,000 Kahekordne pindamine + alus 5,5 m laius 

6510013 Igavere tee 0.000 2.600 2.600 *         170,000 Kahekordne pindamine algusest kuni 2,6km, millest 100m asfalt küla südames 

KT Raasiku, Kergliiklustee       *         15,000 Vana Tehase tee osa kitsamaks ja haljastus koos ümbrusega 

KT Aruküla, Tallinna mnt kõnnitee koostöö MA       *         10,000 Maade ost 

  Reserv                 6,500 Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks 

  KOKKU                 293,500 Eelarves 300 000 

  2020                     

  Aruküla ÜVK järgne taastamine         *       15,000 Täpne vajadus selgub peale ÜVK lõppu 2019-2020 

6510102 Aruküla, Männiku tee 0.000 1.250 1.250   *       20,000 Ühekordne pindamine 5m laius 

6510123 Aruküla, Staadioni 0.000 0.290 0.290   * 

 

    22,000 

5,5m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks. Lasteaia ette 

40m x 2,5m tasku peatumiseks 

6510158 Aruküla, Staadioni põik 0.125 0.390 0.265   *       25,000 

5m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks. Kooli nurgast 

Sügise tänavani. Parkla laiendus Staadioni 7 maja ees 6,5m x 85m 

6510139 Aruküla, Sügise 0.000 0.460 0.460   *       25,000 4,5 m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks 

6510129 Aruküla, Raudtee 0.000 0.129 0.129   *       10,000 Kahekordne pindamine + alus 5m laius koostöös Harju TÜ-ga 

  Aruküla, lasteaia lisaparkla 0.000 0.130 0.130   *       28,000 

Põllu 3 ja lasteaia vaheline tee + parkimisala teest põhja pool, suurusega ca 

45m x 7m 

6510217 Raasiku, Vana-Postijaama 0.450 1.110 0.660   *       30,000 Kahekordne pindamine + alus 5m laius 

6510219 Raasiku, Jõe tn 0.000 0.259 0.259   *       7,600 Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius 

6510273 Raasiku, Jõe põik 0.000 0.078 0.078   *       2,300 Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius 

6510021 Pikavere, Pikavere külatee 0.000 0.500 0.500   *       16,000 Kahekordne pindamine + alus 5m laius  

KT Aruküla, Jaama tn kõnnitee     0.410   *       20,000 Pärnamäe kuni Piiri tn 

6510213  Raasiku, Paju tn sh kõnnitee 0.000 0.846 0.846   *       80,000 

Tänava rekonstrueerimise ettevalmistamiseks kaasata ekspert. Töötada välja 

rahastusplaan 

  Aruküla keskalevi liiklusskeemi koostamine         *       9000   

  Reserv                 5,100 Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks 

  KOKKU                 309,900 Eelarves 315 000 



Raasiku valla teehoiukava 2019-2023 
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  2021                     

6510114 Aruküla, Talve tee  0.000 0.990 0.990     *     31,000 Kahekordne pindamine 5m laius 

6510214 Raasiku, Roosi tänav 0.000 0.200 0.200     *     6,800 Kahekordne pindamine + alus 4m laius  (koosneb mitmest lõigust) 

6510211 Raasiku, Pargi tn 0.000 0.170 0.170     *     5,800 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510216 Raasiku, Mooni tn 0.000 0.133 0.133     *     4,500 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510221 Raasiku, Nelgi 0.000 0.103 0.103     *     3,500 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510215 Raasiku, Kannikese 0.000 0.195 0.195     *     6,600 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510265 Raasiku, Tehase põik 0.000 0.182 0.182     *     6,200 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510222 Raasiku, Tulbi tn 0.000 0.200 0.200     *     6,800 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510223 Raasiku, Raudtee tn 0.000 0.762 0.762     *     20,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510254 Raasiku, Kivi tn 0.000 0.270 0.270     *     7,900 Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius 

6510201 Raasiku, Pae tn 0.000 0.414 0.414     *     14,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510255 Raasiku, Liivaku 0.000 0.112 0.112     *     3,800 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510218 Raasiku, Tamme tn 0.000 0.215 0.215     *     7,300 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510202 Raasiku, Saare tn 0.000 0.402 0.402     *     13,500 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510208 Raasiku, Koidu tn 0.000 0.152 0.152     *     5,100 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510209 Raasiku, Aia tn 0.000 0.152 0.264     *     8,900 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510254 Raasiku, Okka tn 0.000 0.138 0.138     *     4,700 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510262 Raasiku, Sepa tn 0.000 0.340 0.340     *     14,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius / + parkla plats (30x5m platse 2 tk) 

6510020 Perila, Külakeskuse tee 0.000 0.400 0.400     *     15,200 Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius 

6510372 Perila, Küti tee 0.000 0.300 0.300     *     10,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510028 Kiviloo, Kiviloo-mõisa tee 0.000 1.093 1.093     *     46,000 Kahekordne pindamine + alus 5m laius 

6510335 Kiviloo, Kanali tee 0.000 0.300 0.300     *     10,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510004 Kurgla, Kolovere tee 0.000 1.000 1.000     *     35,000 Kahekorde pindamine 6m laius 

6510001 Kulli küla Suvila tee 0.000 0.290 0.290     *     24,000 Kahekordne pindamine + alus 5,5 m laius 

                        

  Reserv                 9,400 Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks 

  KOKKU                 310,600 Eelarves 320 000 



Raasiku valla teehoiukava 2019-2023 
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  2022                     

6510015 Aruküla, Aruküla-Kalesi 0.000 1.120 1.120       *   41,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius 

6510396 Aruküla, Kadarpiku tee 0.000 0.448 0.448       *   13,200 Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius 

6510424 Tõhelgi, Tõhelgi külatee 0.000 0.950 0.950       *   10,000 Kruusatee remont + alus 4,5m laius 

6510016 Tõhelgi, Tõhelgi külatee 0.000 1.400 1.400       *   53,000 Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius 

6510006 Kurgla, Lammassaare tee 0.000 2.400 2.400       *   135000 Kahekorde pindamine +alus 5m laius 

6510026 Rätla, Rätla-Sõerde tee 0.000 3.800 3.800       *   40,000 Kruusatee remont  

6510012 Igavere, Saunaküla tee 0.000 0.900 0.900       *   30,000 Kahekordne pindamine + alus 4 m laius 

KT 

Aruküla-Kalesi kergtee projekteerimine ja 

ehitus koos tänavavalgustusega             *   300,000 

Kergliiklustee koos tänavavalgustusega, projekt + ehitus Välisrahastus +laen 

(2022 kokku ei kajastu) 

                        

  Reserv                 7,800 Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks 

  KOKKU                 322,200 Eelarves 330 000 

  2023                     

6510101 Aruküla, Põhja tn     0.865         * 30,000 Teealuse ehitus 

6510442 Kulli Külatee  0.000 0.400 0.400         * 18,000 

Kahekordne pindamine + alus 5m laius. Korraldada omandisuhe. Võimalusel 

nihutada objekt ettepoole, 2020 

6510443 Kulli Tuisu tee 0.000 0.200 0.200         * 8,000 Kahekordne pindamine + alus 4m laius. Korraldada omandisuhe 

6510507 Kulli Uustalu tee 0.000 1.400 1.400         * 25,000 Tee algus 300 m kahekordne pindamine, ülejäänud osas kruusatee remont 

6510003 Kurgla, Metsaküla tee, sh Suuresti tee     1.500         * 20,000 Kruusatee remont 

6510311 Kurgla küla Kivimäe tee 0.000 0.800 0.800         * 15,000 Kruusatee remont koos kraavitusega 

6510306 Kurgla Laane tee 0.000 0.500 0.500         * 27,000 Kahekordne pindamine + alus 4m 

6510004 Kolovere tee II lõik 1.000 1.400 0.400         * 14,000 Kahekordne pindamine + alus 4m 

6510017 Peningi-Kalesi vs uus tee               * 25,000 

Peningi -Kalesi kruusatee osa remont või alternatiivselt rajada uus tee Lagedi-

Peningi maanteelt 

P Aruküla, tervise keskuse parkla         

 

    * 15,000 ca 650m2. parkla + sissesõit 

P vallamaja plats + sissesõit               * 50,000 ca 1700m2 

KT Aruküla, Järsi tee kõnnitee 0.000 0.400 0.400         * 60,000   

KT Kergliiklustee Kalesi- Raasiku               * 25,000 
Kalesi-Peningi-Raasiku kergliiklustee projekteerimine, kooskõlastused, 
ettevalmistus. Jägala mnt äärde. Tallinna mnt kuni Vana-Postijaama. 

                        

  Reserv                 9,000 Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks 

  KOKKU                 332,000 Eelarves 341 000 

            
            P Parkla 

          KT Kergliiklustee 

           


