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1. Lähtekohad 

Tartu linn vajab tänavate teekattemärgiste uuendamise tööprotsessi parendamiseks lähteandmeid 
linnas olemasolevatest teekattemärgistest asukohaandmetena. Tervikliku ülevaate saamiseks ning 
hooldustööde planeerimiseks soovime igale tänavale (vajadusel tänava lõigule) kindlaks määrata 
kasutusel olevad teekattemärgised vastavalt tegelikule markeeringule tänaval. Teekattemärgiste 
kaardistamisel eristame piki teetelge kulgevaid markeeringuid, mida hoiame teeteljega seotud 
seostabelis ning eraldiseisvana kaardistame tänaval asuvad muud märgised sh värvilised 
markeeringud. Kaardistus hõlmab KOV teid sh avaliku kasutusega teed, välja jäävad era- ja riigiteed. 

2. Mõisted 

Teekattemärgised – teekattele kantavad jooned, nooled, kirjed ja kujutised. 

Digiteerima – märgiste joonistamine markeeringu tegelikus asukohas. 

Teemärgiste tabel – tee teljega seotud tabel, mis koondab kokku kõik vastavas lõigus esinevad piki 
teetelge kulgevad teekattemärgiseid. 

Kaardistusala – piirkond, mille kohta andmeid kogutakse jättes kõrvale era- ja riigiteed. 

2. Tellitava teenuse ulatus 

2.1. Pakkumuse objektiks on Tartu linna teede/tänavate teekattemärgistuse andmete kogumine 
kaardistusala piires ning vormistamine etteantud andmemudeli järgi, edaspidi töö.  

 

2.1.1. Teostatavate tegevuste loend: 

 Teekattemärgiste kaardistus Tartu linna teedel/tänavatel vastavalt lisas 1 tabelis 1 toodud 
nimekirjale ja kaardistusalale (lisa 1 joonis 1); 

 Teekattemärgiste kogumise aluseks on liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006; 

 Teetelje seostabelisse kantakse kõik tänaval/tänava lõigus piki teetelge kulgevad 

teemärgised; 

 Teekattemärgiste digimine eraldiseiva objektina, kas punkt- või joonobjekt vastavalt märgise 
elemendi tüübile (lisa 1 tabel 1); 

 Kogutud andmestiku vormistamine tellija andmemudeli järgi (lisa 2 leht andmetabelid) ning 
etteantud andmekihtidesse. 

 
2.2. Töö teostamise lähteandmed on: 

  Teede telgjooned (koos tee tärkandmetega shp või .gdb formaadis) 

  Kaardistusala pind  
 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006
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3. Nõuded pakkumisele 

3.1. Pakkumuse maksumus esitada koos käibemaksuga võttes arvesse kõiki eelpool mainitud tegevuste 
kulu. 

 

4. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine 

4.1. Tellija lükkab pakkumuse tagasi juhul, kui pakkumus ei vasta käesolevas pakkumiskutses esitatud 
tingimustele. Samuti on tellijal õigus pakkumus tagasi lükata, kui pakkumus ületab tellija majanduslikke 
võimalusi. 

 
5. Tähtajad 

5.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 24.11.2021. 

5.1. Töö teostamise tähtaeg on hiljemalt 31.03.2022. 
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LISA 1 

Tabel 1. Kaardistatavad teekattemärgised: 

Nimetus Number Tyyp 

Ühekordne pidevjoon 911 teetelje seostabel 

Lai pidevjoon 912 teetelje seostabel 

Kammjoon 911a teetelje seostabel 

Kahekordne pidevjoon 913 teetelje seostabel 

Pidev- ja katkendjoone ühend 914 teetelje seostabel 

Eraldussaar 915, 916, 917 eraldiseisev joonelement 

Lühikeste kriipsudega katkendjoon 921, 921a teetelje seostabel 

Pikkade kriipsudega katkendjoon 922 teetelje seostabel 

Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon 923a, 923b, 923c, 923d teetelje seostabel 

Lai katkendjoon 924 teetelje seostabel 

Peatumiskeelu joon 931 eraldiseisev joonelement 

Parkimiskeelu joon 932 eraldiseisev joonelement 

Ühissõidukipeatus 933 eraldiseisev joonelement 

Parkimiskeelu ala 934 punkt 

Stoppjoon 941 eraldiseisev joonelement 

Stoppjoone eeltähis 942 punkt 

Teeandekoht 943 eraldiseisev joonelement 

Teeandekoha eeltähis 944 punkt 

Samaliigiliste teede ristmik 971a punkt 

Ülekäigurada 945a eraldiseisev joonelement 

Lõikumine jalgratta- ja jalgteega 946a, 946b, 946c, 946d eraldiseisev joonelement 

Fooriga ülekäigurada 947 eraldiseisev joonelement 

Lõikumine jalgrattateega 948 eraldiseisev joonelement 

Parkimisala 949a eraldiseisev joonelement 

Suunanool 951-959 punkt 

Liikumissuuna nool 963 punkt 

Ühissõidukirada 973 punkt 

Jalgtee 974 punkt / teetelje seostabel 

Jalgrattatee 975 punkt / teetelje seostabel 

Puudega inimese sõiduki parkimiskoht 976a punkt 

Elektrisõiduki parkimiskoht märk 976b punkt 

Künnise kaldpind 977 eraldiseisev joonelement 

Suurim kiirus 978 punkt 

Täristi 979a punkt 
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Joonis 1. Kaardistusala (viirutusega alad). 

 

Näidis teemärgiste lisamine teeteljele: 

 


