
Kinnitatud

ameti juhataja " 14." jaanuari 2016 käskkirjaga nr 1.1-15/3

                            Ehituse ja järelevalve osakonna  2016. aasta

HANKEPLAAN

Jrk. 

nr. Riigihanke ese (objekt) Menetluse liik

Riigihanke korraldamise 

eeldatav aeg (kuu või 

kvartal)

Riigihanke korraldamise eest 

vastutav üksus (ametiisik, 

osakond)

1. Haabersti ristmiku rekonstrueerimine

  - ehitushange Avatud hankemenetlus III kvartal

2. Reidi tee ehitus

  - ehitushange Avatud hankemenetlus III kvartal

3. Gonsiori tänava rekonstrueerimine

  - ehitushange Avatud hankemenetlus III kvartal

4. Vana-Tartu mnt kergliiklustee

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

5.

Kergliiklustee raudteetammil (Ehitajate tee - 

Stroomi rand)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

6.

Tartu mnt kergliiklustee (Lennujaama tee - 

Vana-Tartu mnt)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik



7.

  - ehitushange Avatud hankemenetlus I kvartal

8.

Pirita ranna WC ja duši konteineri 

tehnovõrkude rajamine

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

9. Tammsaare pargi rekonstrueerimine

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

10. Kase tänav ( Pähkli tn - Purde tn)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

11.

Lääne-Tallinna ühendatud kergliiklustee 

(Akadeemia tee - Ehitajate tee)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

12. Asula tänava rekonstrueerimine

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

13.

Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimine 

(Paldiski mnt - Lõuka tn) 
 - projekteerimise hange Avatud hankemenetlus I kvartal
  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

14. Kadaka tee taastusremont (Akadeemia tee-Kadaka pst)

 projekteerimis  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Valdeku tänava rekonstrueerimine (Vabaduse 

pst - Männiku tee)
Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik



15. Kadaka puiestee taastusremont (Kadaka tee-Tihniku tn)

 projekteerimis  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

16. Juhkentali tänava taastusremont  (Liivalaia tn-Odra tn)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

17. Tulika tänava taastusremont (Paldiski mnt-Endla tn)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

18.

Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku 

rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

 - projekteerimis hange Avatud hankemenetlus I kvartal

19. Koidiku tänava ehitus

 - ehitushange Avatud hankemenetlus I kvartal

20.

Kolde puiestee taastusremont (Ristiku tn-Sõle 

tn)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

21.

Õismäe tee taastusremondi III etapp (Õismäe 

tee 2-Paldiski mnt)

  - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

22. Ravi ja Hospidali tänava taastusremont

 - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik



23.

Vabriku tänava taastusremont koos Valgevase 

tn ja Malmi tn ristmiku rekonstrueerimisega                                   

 - projekteerimishange Avatud hankemenetlus I kvartal

 - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

24. Kvartalisisesed teed

    - projekteerimis- ja ehitushange Avatud hankemenetlus I-IV kvartal

25. Sildade ja viaduktide kapitaalremont

 - projekteerimishange Avatud hankemenetlus I kvartal

 - ehitushange Avatud hankemenetlus II-III kvartal

26. Bussiradade rekonstrueerimine

 - ehitushange Avatud hankemenetlus II kvartal

27. Järgnevate aastate projekteerimistööd

 - projekteerimis hange Avatud hankemenetlus I-IV kvartal

 
 

 

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik

Ehituse ja järelevalve osakonna 

juhataja, Reio Vesiallik


