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Hankija soovib tellida seisukorra ning kasutuse ohutuse hindamiseks auditid RMK poolt 

hallatavatele treppidele Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal. Ehitiste auditi täpsed kirjeldused 

on toodud järgnevas auditi lähteülesandes. 

 

 

I LÄHTEÜLESANNE  

 

Käesoleva töö raames tellitakse ehitise auditid RMK külastuskorralduslikule taristule.  

 

Auditi objektideks on: 

1. J. Sütiste tee 23 betoontrepp asukohaga J. Sütiste tee 23, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 

Harju maakond (Katastriüksus 78401:101:3223) ning  

2. Üliõpilaste tee 3 betoontrepp asukohaga Üliõpilaste tee 3, Nõmme linnaosa, Tallinn 

(Katastriüksus 78401:101:3228). 

 

Töö tellimise eesmärk on saada põhjalik ehitise audit, mis vastab Ehitusseadustik § 18-le ning 

MKM 12.10.2020 määrusele nr. 61 „Ehitise auditi tegemise kord“. Töö peab teostama pädev isik 

ning tõendama oma kvalifikatsiooni vastavalt Ehitusseadustik § 24 lg 2 p 8-le. 

 

Auditi läbiviimise käigus tuleb:  

1. Avada konstruktsioonid ning hinnata konstruktsioonide püsivust 10 aasta perspektiiviga. 

Auditi aruandes anda täpne ülevaade: 

a. vee erosiooni tõttu tekkinud uhte ulatusest ning uhtega kaasneva vajumise 

likvideerimise võimalustest remonttööde abiga; 

b. trepi servas paikneva kaldtee seisukorrast, nõuetele vastavusest ning kaldtee 

püsivuse tagamise võimalustest; 

c. käsipuu metalli seisukorrast, nõuetele vastavusest ning käsipuu remontimise 

võimalustest. 

2. Selgitada treppide vastavus välitreppidele kehtivatele nõuetele; 

3. Nõuetele mittevastavuse korral esitada treppide nõuetega vastavusse viimise võimalused.  

4. Esitada üksikasjalik ehitustööde kava koos mahtude ja eelarvega. Esitatud ehitustööde 

kava peab tagama treppide püsivuse ja ohutuse minimaalselt 10 aastat.  

5. Anda hinnang remondi majanduslikule mõistlikkusele kõrvutades remonttööde maksumust 

ja ekspluatatsiooniaega trepi rekonstrueerimise maksumusega ning rekonstrueerimisega 

saavutatava ekspluatatsiooniajaga.  

 

 

Täiendav info 

 

1. TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS    

Sütiste metsa külastuskoormus kahe linnaosa vahelise rohealana on äärmiselt suur.  

 

J.Sütiste tee 23 trepi kasutuskoormus aastas on orienteeruvalt 280 000  külastuskorda ning 

Üliõpilaste tee 3 trepi kasutuskoormus aastas on orienteeruvalt 40 000 külastuskorda.  

 

 

 

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA KASULIKUD PINNAD 

PÕHIFUNKTSIOON  Külastuskorralduslik taristu  

 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para18
https://www.riigiteataja.ee/akt/120102020004
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para24
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3. Auditi läbiviimise tähtaeg 

Ehitise auditi teostamise tähtaeg alates hankelepingu sõlmimisest on 1 kuu 

 

 

 

4. LISAD:  

 1. Asendiplaan_Hüppemäe trepp 

 2. Asendiplaan_Sütiste metsa trepp 

 3. Nõmme-Mustamäe MKA treppide ehitusauditi aruanne 
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