Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Riigihange ‘’Elva valla bussipeatuste parendamine“
Hankija: Elva Vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Kontaktisik: Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee tel 51 29 072

1. RIIGIHANKE OBJEKT
Käesoleva riigihanke objektiks on hankedokumentides kirjeldatud Elva valla bussipeatused – nendest
teostatavad parendus- ja paigaldustööd.
1.1 Hanke eesmärk
Tellija eesmärgiks on Elva vallas asuvate bussipeatuste parandamine, täiendamine ning püstitamine.
Kõik hankes kajastatud bussipeatused on märgitud kaardimaterjalile ning on leitavad siit
1.2 Teostatavate tööde kirjeldus
Puhja piirkond
Rämsi bussipeatus aadressiga Rämsi tee 5, Rämsi küla, Elva vald, KÜ 60502:001:0116
Teostatavad tööd:
Bussipaviljonil tuleb säilitada olemasolev arhitektuurivorm ja välimus.
Katusekatte vahetus. Olemasolev plekk katus vahetada valtsprofiilpeki vastu (nt. Rannila Classic,
RR23 grafiithallis toonis). Kui aluskatus vajab parandamist või puitosade väljavahetamist, kuulub see
töövõttu. Paigaldada tagaküljele vihmaveerenn ning mõlemasse otsa vihmaveetoru (suunaja max
kõrgus 15cm maapinnast). Maapinnale paigaldada betoonist sadeveesuunajad, suunaga haljasala
poole.
Olemasolev välis- ja siselaudis seintel ja laes ning räästalaudis asendada uue laudisega. Profiilis
järgida autentset algupärast. Laudis värvida õlivärviga (toon: S 3502-Y, hall). Lagunenud müüriosade
taastamine (metallpostide ümber vajadusel laduda uus silikaadist kantpost).
Teostada
krohviparandused olemasolevas müüritöös. Silikaatseinad ja postid värvida (toon: S 1005-Y20R,
helebeež). Põrand tasandada betoonivaluga.
Paigaldada uued istepingid olemasolevate asemele. Pingid kinnitada seina ja
põrandakonstruktsiooni sisse. Paigaldada üks prügikast (kinnitatuna aluse sisse varikatuse alla).
Puhja bussipeatused aadressiga Puhja alevik, Puhja COOP külgneval 22150 Elva-Puhja teel
Teostatavad tööd:
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Mõlemasse bussipeatusesse paigaldada maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner (tüüp vt
käesolevas tehnilises kirjelduses 1.3).
Järvaküla bussipeatus suunaga Puhja poole. 22120 Puhja-Konguta tee
Teostatavad tööd:
Paigaldada maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner (tüüp vt käesolevas tehnilises
kirjelduses).

Konguta piirkond
Mäeotsa bussipeatus aadressiga Mäeotsa küla, Elva vald, 22150 Elva-Puhja tee
Teostatavad tööd:
Vajalik ehitada ootepaviljoni katusekonstruktsioon ja kate (vastavalt säilinud analoogsele paviljonile
Mäeselja bussipeatuses). Katusekonstruktsioon teha metallkonstruktsioonil, kinnitada puidust
tuulekastid ja katusealune vooder. Katusekonstruktsiooni puitlaudis ja räästalaudis värvida
õlivärviga (toon S 1005-Y, helebeež). Katus katta kas valtspekiga (nt. Rannila Classic valtsprofiil
RR23) või SBS rullmaterjaliga.

Rõngu piirkonnas
Tilga bussipeatus aadressiga Tilga küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres
Teostatavad tööd:
Bussipeatuse paviljoni terve katus katta uue SBS rullmaterjaliga. Bussipeatuse puitosa värvida
väljast ja seest õlivärviga (toon: S 2010-Y20R, beež) räästa ääreliistud, kaunistus, katuse ääreluauad
värvida valgeks (toon: 0503-G50Y)
Kirepi bussipeatus aadressiga Kirepi küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres (suunaga Elva
poole)
Teostatavad tööd:
Ilma paviljonita peatusesse paigaldada maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner (tüüp vt
käesolevas tehnilises kirjelduses 1.3).
Aakre bussipeatus aadressiga Pühaste-Kasumetsa tee ristmik
Teostatavad tööd:
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Rajada ooteala paviljoni alusest ümber perimeetri vähemalt 1,2m ning teerada kuni sõiduteeni
laiusega 1,2m. Aluseks tihendatud kruus 30cm, pealiskatteks tihendatult asfaldi freespuru vms
vähemalt 15cm. Paviljoni katusekate puhastada samblast katusekatet vigastamata.

Palupera piirkonnas.
Asukoht Palupera-Hellenurme-Otepää teerist kergtee algus (suunaga Mõisa peahoone poole)
Teostatavad tööd:
Vahetada istepingi lauad, paigaldada maa sisse kinnitatud prügikonteiner (konteineri valik vt
tehnilises kirjelduses 1.3).
Asukoht Palupera kool
Teostatavad tööd:
Rajada ooteala suurusega 3x1,5m. Aluseks tihendatud kruus 30cm, pealiskatteks tihendatult asfaldi
freespuru vms vähemalt 15cm.
Asukoht Palupera tee peatus suunaga Rõngu poole Palupera-Hellenurme-Otepää teerist
Teostatavad tööd:
Vahetada istepingi lauad, värvida õlivärviga S3502-Y.
Asukoht Atra bussipeatus aadressiga Rõngu-Otepää tee ääres
Teostatavad tööd:
Mõlemas bussipeatuses vahetada istepingi lauad, värvida õlivärviga S3502-Y.
Ajalooga bussipeatus aadressiga Palupera-Elva tee ääres suunaga Palupera poole
Teostatavad tööd:
Bussipeatuse paviljoni terve katus katta uue SBS rullmaterjaliga.
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1.3 lisamaterjalid
Peatustesse paigaldatava pingi näidis (roostevaba metall, puidust isteosa). Toode kooskõlastada
enne tellimist Elva Vallavalitsuse hanke eest vastutava isikuga.

Peatustesse paigaldatava prügikasti näidis (hallis toonis metallist, maa sisse kinnitatava metalljalaga)
60L prügikast, kõrgusega 720mm. Jalal seisev, pinnasesse kinnitatav prügikast, eemaldatava
sisekonteineriga, roostevabast terasest servadetailid, võtmega kolmnurklukk. Näiteks Prügikast
Lennox, hall, 60 l, Ø 400 x 720 mm, toon RAL 7024.
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