
TARISTU HANKEPLAAN 2019-2020

Hanke nimetus Kirjeldus Eeldatav hanke alustamise aeg

Tallinn piirdeaia ehitus Piirdeaia ehitus. Ca 300-400 m 2020 I kv

Tallinn piirdeaia ehituse omanikujärelevalve 2020 I kv

Tallinn büroohoone tüüpi hoone projekteerimine Uus hoone. Brutopindala ca 2500 m² 2020 II kv

Ämari remondihalli  laiendamise projekteerimine-ehitus ja 

kasarmute sanitaarremont

Kahe kasarmu sanitaarremont kulunud viimistluse uuendamise näol ja remondihallile ühe teljevahe võrra juurdeehituse rajamine 2020 IV kv

Tartu Riia 12 Kaitseväe Akadeemia kasarmu remont Sanitaarruumide väikesemahulised remonttööd (plaatide vahetus, dušinurkade vahetus) 2020 I kv

Tartu Riia 12 Kaitseväe Akadeemia söökla remont Viimistustööd. Orienteeruv maht 580 m² 2020 I kv

Tartu Riia 12 peamaja remont 7 õppeklassi radiaatorite vahetus 2020 I kv

Jõhvi joogiveepumpla tehnoloogia ehitushange Joogiveepumpla tehnoloogia ehitushange Hange tehtud

Jõhvi staabihoone projekteerimine Staabiruumides arvestatud 92 täistöökohaga 2020 II kv

Jõhvi varjualuste ehitus 5 metallkonstruktsioonist varjualust 2020 I kv

Jõhvi varjualuste ehitustööde omanikujärelevalve 2020 I kv

Jõhvi Pargi 55  söökla sanitaarremont Hoone sanitaarremont (siseviimistlustööd) 2020 I kv

Paldiski hoone lammutustööd Vana meditsiinikeskuse lammutus 2020 III kv

Tapa garaaži  ja PVC-halli projekteerimine-ehitus 14 kohaline garaaž ja PVC  hall Hange käimas

Tapa tehnika varjualuste ehitus 7 metallkonstruktsioonist varjualust 2019 IV kv

Tapa tehnika varjualuste ehitustööde omanikujärelevalve 2020 I kv

Tapa kasarmu projekteerimine-ehitus Kasarmu-tüüpi hoone Tapa linna. Orienteeruv ehitusalune bruto pind 700-800 m². 2019 IV kv

Tapa linnakus oleva hoone remont Uuendada küttesüsteem, paigaldada õhksoojuspump 2020 I kv

Tapa linnaku  õppehoone ja hooldushallide remont Kaheksa varikatust vajavad vanast värvist puhastamist, uuesti värvimist ja läbipaistva katuseplaadi vahetamist 2020 I kv

Tapa linnaku hoonete remont Kahe välisuukse väljavahetamine 2020 I kv

Tehnika varjualuste projekteerimine (Võru) 3 metallkonstruktsioonist varjualust 2020 III kv

Võru Kose tee 3  kasarmu remont Põrandakatete asendamine 300 m² 2020 I kv

Tallinn Tööstuse 54a universaalhalli projekteerimine-ehitus 2 universaalhalli projekteerimine ja ehitus (2 x 600 m²) 2020 I kv

Miinisadama hoonestuse projekteerimine Uute hoonete brutopindala kokku ca 2800m², olemasolevate hoonete rekonstrueerimine brutopindalaga ca 1700 m² 2020 II kv

Ämari perimeetri ehitustööd Piirdeaia ehitus sh HVS 2020 II kv

Ämari perimeetri ehitustööde omanikujärelevalve 2020 II kv



Ämari linnaku hoone automaatikasüsteemide uuendus 2020 II kv

Ämari linnaku staabihoone remont Uste väljavahetus ja ruumide viimistlus 2020 I kv

Ämari linnaku lennujuhtimistorni hoone remont Hoone sanitaarremont 2020 I kv

Ämari toitlustuskompleksi laienduse projekteerimine Laiendus olemasolevale sööklale. Olemasoleva hoone rekonstrueerimine brutopindalaga ca 1700 m² ja lisanduva laienduse brutopindala ca 

1700 m²

Hange tehtud

Ämari toitlustuskompleksi laienduse ehitus Laiendus olemasolevale sööklale. Olemasoleva hoone rekonstrueerimine brutopindalaga ca 1700 m² ja lisanduva laienduse brutopindala ca 

1700 m²

2020 III kv

Ämari toitlustuskompleksi laienduse ehituse 

omanikujärelevalve

2020 III kv

Ämari Lennubaasi kasarmu remont Lae ja ventilatsiooni remont Hange tehtud

Ämari angaaride remont Vanade angaaride veetihedaks tegemine 2020 I kv

Paldiski toitlustuskompleksi projekteerimine Uus sööklahoone. Brutopindala ca 2400 m² Hange tehtud

Paldiski toitlustuskompleksi ehitus Uus sööklahoone. Brutopindala ca 2400 m² 2020 III kv

Paldiski toitlustuskompleksi ehituse omanikujärelevalve 2020 III kv

Keskpolügooni piiritähistuse, RMK matkaradade ja vaatlustorni 

ehitus

Hange tehtud

Keskpolügooni põhja- ja lõunaosa teede ehituse 

omanikujärelevalve

Hange tehtud

Keskpolügooni väljaõpperajatiste ehitus 2020 II kv

Keskpolügooni väljaõpperajatiste ehituse omanikujärelevalve 2020 II kv

Keskpolügooni tulejuhtimistorni projekteerimine 2020 I kv

Sirgala harjutusvälja projekteerimine koos keskkonnamõju 

eelhindamisega

Teeninduskeskuse nõrkvoolu ehitus, sihtmärgiala ja teede projekteerimine ning ehitus 2019 IV kv

Nursipalu harjutusvälja soo taastamine 2020 I kv

Nursipalu  harjutusvälja soo taastamise omanikujärelevalve 2020 I kv

Männiku harjutusvälja laskepaiga ehitus Taustavalli rajamine, pinnase planeerimine (puhastus)  ja kändude freesimine Hange käimas

Klooga harjutusvälja laskevälja projekteerimine-ehitus Klooga laskevälja rajamine ja Paldiski-Ämari suunalise juurdepääsu tee rekonstrueerimine. Klooga laskevälja rajamine, tiirulaskepaik ja 

aleviku poolne haljastus

2019 IV kv

Klooga harjutusvälja ehituse omanikujärelevalve 2019 IV kv

Tapa lähiharjutusala ehitus Väljaõppeks vajalike elementide ehitus, sh teed Hange tehtud

Tapa lähiharjutusala ehituse omanikujärelevalve 2019 IV kv

Tallinn Suur-Sõjamäe välistrasside rekonstrueerimine ja 

piirdeaia ümberpaigutus

2020 I kv

Võrumaa Juba küla Tsiatsungõlmaa lasketiiru abihoone ja 

lasketiiru remonttööd 

Alumiste sihtmärkide liivakastide puitraamide remont, liiva sõelumine ja sihtmärgi raamide kinnituse ümberehitamine. Objekt on 60 m pikk 

ja orienteeruvalt 2,5 m kõrge. Võimaldab paigutada 24 sihtmärki (24 laskekohta)

2020 I kv


