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SISSEJUHATUS

Projekti eesmärgiks on anda projektlahendus Elva linnas Peedu tee kergliiklustee ehituseks alates
J.Kärneri tänavast kuni Marja tänavani.
Kergliiklustee rajamiseks on koostatud projekt põhiprojekti mahus. Projekti koostamisel on juhindutud
kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Seadused on leitavad
Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, Standardid – www.evs.ee ning juhendid
Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“ – https://www.transpordiamet.ee/maanteed-veeteedohuruum/tee-ehitus/juhendid.
Projekti koostamisel on arvestatud ja kasutatud järgmisi materjale:


Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, vastu võetud 18.02.2015;



EVS 843:2016 Linnatänavad;



MaaRYL 2010;



Roadplan OÜ töö „Elva vallas, Peedu tee, J.Kärneri tn ja Lootuse tn projekt“, töö nr 19095,
Tartu, aprill 2020;



WeW OÜ mõõdistus „Peedu tee geodeetilise plaani aktualiseerimine“. Tartu maakond, Elva
vald, Elva linn, Peedu tee.“, töö nr GEO-038-22, Tartu, märts 2022.

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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OLEMASOLEV OLUKORD

Projektala paikneb Tartu maakonnas, Elva vallas, Elva linnas kergliiklustee Elva linnas. Kergliiklustee
algab Elva linnas J.Kärneri tänaval ja tuleb rajada kuni Marja tänavani. Kergliiklustee tuleb rajada
paralleelselt Peedu teega (Vapramäe-Peedu-Uuta 22156). Peedu tee on koos mahasõitudega ja
kraavidega hiljuti rekonstrueeritud. Roadplan OÜ poolt koostatud Peedu tee rekonstrueerimisprojektis
„Elva vallas, Peedu tee, J.Kärneri tn ja Lootuse tn projekt“ (töö nr 19095) on näidatud ligikaudne
kergliiklustee asukoht. Kergliiklustee asukohta on osaliselt muudetud (osaliselt tingitud ehitatud rajatiste
asukohast) ning muudetud kergliiklustee asukoht on kooskõlastatud Elva Vallavalitsusega.
Peedu tee kiiruspiirang J.Kärneri tänava, Elva-Kintsli tee ja Vapramäe-Peedu-Uuta teest alates kuni
projekteeritud kergliiklustee piketini 1+37 on 30 km/h, ülejäänud lõigus on lubatud kiirus 50 km/h.
Projektala algab J.Kärneri tänava ülekäigukohast ning lõppeb Marja tänaval (vt joonis TL-4-03 ja
TL-4-04). Projekteeritud kergliiklustee ristub Mahlamäe ja Rahu tänavaga.
Projektala läheduses asub kaks bussipeatust: „Uuta“ bussipeatus vasakul ja paremal pool Peedu teed.
Projekteeritud kergliiklustee paikneb katastriüksustel:


17009:001:0038 Jaan Kärneri tänav T5;



17001:001:0127 J. Kärneri tn 40;



17009:003:0068 Mahlamäe tänav T1;



17009:003:0070 Peedu tee T1;



17009:003:0069 Rahu tänav.

3.1 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD
Projektalal paiknevad järgnevad tehnorajatised või nende kaitsetsoonid:


Veetrassid (AS Emajõe Veevärk)



Isevoolsed reoveekanalisatsiooni trassid (AS Emajõe Veevärk)



Sidekaabel (Enefit Connect OÜ);



Õhuliinid (Elektrilevi OÜ);



Sidetrass (Telia Eesti AS);



Elektrimaakaablid (Elektrilevi OÜ);



Sidetrass (MTÜ Eesti Andmesidevõrk).

3.2 GEODEESIA
Geodeetilise plaani aktualiseerimine teostati 2022. aasta märtsis WeW OÜ geodeet Tauri Taaleš poolt,
töö nr GEO-038-22.

Koostas: Martin Võru
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PROJEKTLAHENDUSED

Projektlahendus on antud Tartu maakonnas Elva linnas Peedu tee kergliiklustee ehituseks. Projektis on
näidatud kergliiklustee asukoht koos vertikaallahenduse ja konstruktsiooniga. Projekti koostamisel on
arvestatud Eesti standardit EVS 843:2016 „Linnatänavad”.
Projekti tehniline lahendus on kajastatud joonisel TL-4-01… TL-4-06 ja TL-6-01…TL-6-04.

4.1 ÜLDANDMED
Projekt käsitleb Peedu tee (J. Kärneri ja Marja tänava vahelisel lõigul) kergliiklejate turvalisuse tõstmist.
Projekteerimisel on arvestatud EVS 843:2016 „Linnatänavad“ järgseid nõudeid ning projekteeritud on
kergliiklustee lähtetasemega rahuldav. Samuti on arvestatud Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
määruse (vastu võetud 29.05.2018) nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded
ehitistele“. Kogu trassilahendus on kokkulepitud Elva vallavalitsusega. Peedu tee rekonstrueerimise
(Roadplan OÜ, töö nr 19095 „Elva vallas, Peedu tee, J. Kärneri tn ja Lootuse tn projekt“) käigus rajati
Peedu tee äärde valgustus. Käesoleva projektiga rajatud valgustust ei muudeta.
Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee põhiparameetrid:


Pikkus ~613 m;



Katte laius 2,5 m;



Peenra laius 0,25 m (mõlemal pool);



Põikkalle 2,0%.

Projektlahenduse väljatöötamisel on arvestatud kehtivate seaduste, normide, olemasolevate
krundipiiride, reljeefi, mahasõitude, teede ja tehnovõrkude paiknemistega.

4.2 PLAANILAHENDUS
Projektiga on ette nähtud Peedu (Vapramäe-Peedu-Uuta 22156) teelõigule ~613 m pikkuse jalakäijateja jalgrattatee rajamine. Kergliiklustee kulgeb Peedu teest Elva linna pool (paremal pool, mis on peaaegu
kogu lõigus eraldatud sõiduteest teekraaviga. Kergliiklustee jääb sõidutee äärest ~5,5-12 m kaugusele.
PK 0+00 lähedusse on projekteeritud jalgratta remondipunkt (Metallituba OÜ toode „Pumpic“,
paigaldatakse vastavalt tootja poolsele paigaldusjuhendile).
PK 0+08…0+70 vahelisel lõigul on kergliiklustee rajatud 9% languga, mis on tingitud olemasolevast
reljeefist. PK 0+50 juurde on projekteeritud kergliiklustee laiendus koos puhkamiseks mõeldud pingiga
ja prügikastiga. Pingina tuleb kasutada ParkDesign Contour 325 pargipinki ja prügikastina Finbin City
30, mis on kuumtsingitud ja pulbervärvitud RAL 7024 värviga. Prügikast kinnitatakse sama värvi

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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metallposti külge ning posti ots kaetakse otsakorgiga. Pink ja prügikast paigaldatakse vastavalt tootja
poolsele paigaldusjuhendile).
PK 0+31…0+52 vahelise lõigule tuleb istutada Mahlamäe tänava poolsele küljele 5 Rumeelia (Pinus
Peuce) mändi. Istikud peavad vastama standardis EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2:
Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded.“ esitatud kvaliteedinõuetele.
PK 0+71 alates kuni J. Kärneri tn 38 katastriüksuse juurdepääsuteeni rajatakse Mahlamäe tänava äärde
2 m laiune kergliiklustee, mis eraldatakse Mahlamäe tänavast äärekiviga. Kergliiklustee ja
J.Kärneri tn 38 sissesõidutee ees tuleb kasutada 2 cm kõrgust äärekivi. Samuti tuleb rajada
kergliiklustee äärde laiendus koos puhkamiseks mõeldud pingiga ja prügikastiga. Pingi läheduses
olevate puude oksi peab kärpima (ca 2,5 m kõrguseni). Okste kärpimine peab olema tehtud arboristide
poolt. Pingina tuleb kasutada ParkDesign Contour 325 pargipinki ja prügikastina Finbin City 30, mis on
kuumtsingitud ja pulbervärvitud RAL 7024 värviga. Prügikast kinnitatakse sama värvi metallposti külge
ning posti ots kaetakse otsakorgiga. Pink ja prügikast paigaldatakse vastavalt tootja poolsele
paigaldusjuhendile). J.Kärneri tn 38 juurdepääsutee tuleb rekonstrueerida ning asfalteerida.
PK 0+73 ja 0+77 tuleb sujuvalt kergliiklustee Mahlamäe tänavaga ühendada. Mahlamäe tänava
ülekäigurajale rajatakse teekattemärgi 946a „Lõikumine jalgratta- ja jalgteega“.
PK 0+84…0+92 tuleb rajada kergliiklustee ja kraavi vahele sibullillede peenar. Peenra mullakihi paksus
peab olema minimaalselt 200 mm. Sibullilledena tuleb kasutada JUB Holland kataloogist (lk 26,
https://issuu.com/jubholland/docs/jub.ls.2019.uk.hres) „Mixture Floriade“ sibulaid.
PK 1+44, 1+77, 2+69, 2+99, 3+75, 4+06, 4+24 ja 4+93 paiknevatel mahasõitudel tuleb olemasolevat
asfalt katet pikendada, et vältida kohaliku pinnase sattumist kergliiklusteele. Mahasõitudel tuleb rajada
kergliiklustee põikkalle vastavalt olemasoleva mahasõidu pikilanguga. Kergliiklustee tuleb ühendada
olemasolevate mahasõitudega sujuvalt.
PK 2+13…2+20 tuleb rajada kergliiklustee ja kraavi vahele sibullillede peenar. Peenra mullakihi paksus
peab olema minimaalselt 200 mm. Sibullilledena tuleb kasutada JUB Holland kataloogist (lk 26,
https://issuu.com/jubholland/docs/jub.ls.2019.uk.hres) „Mixture Floriade“ sibulaid.
PK 2+23 Peedu tee äärse anna teed märgi külge tuleb paigaldada märgid 644 „Tee nimi“ (Tekstiga
„RAHU tänav“ ja „PEEDU tee“).
PK 2+24 ja 2+29 tuleb sujuvalt kergliiklustee Rahu tänavaga ühendada. Rahu tänava ülekäigurajale
rajatakse teekattemärgi 946a „Lõikumine jalgratta- ja jalgteega“.
PK 2+30…2+39 tuleb rajada kergliiklustee ja kraavi vahele sibullillede peenar. Peenra mullakihi paksus
peab olema minimaalselt 200 mm. Sibullilledena tuleb kasutada JUB Holland kataloogist (lk 26,
https://issuu.com/jubholland/docs/jub.ls.2019.uk.hres) „Mixture Floriade“ sibulaid.
Koostas: Martin Võru
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PK 3+24 ja 3+27 tuleb ühendada kergliiklustee sujuvalt Peedu tee 12 ja Peedutee 14 olemasoleva
asfalteeritud mahasõiduga.
PK 3+45 juurde tuleb rajada kergliiklustee äärde laiendus koos puhkamiseks mõeldud pingiga ja
prügikastiga. Pingina tuleb kasutada ParkDesign Contour 325 pargipinki ja prügikastina Finbin City 30,
mis on kuumtsingitud ja pulbervärvitud RAL 7024 värviga. Prügikast kinnitatakse sama värvi metallposti
külge ning posti ots kaetakse otsakorgiga. Pink ja prügikast paigaldatakse vastavalt tootja poolsele
paigaldusjuhendile).
PK 4+05 mahasõidu kruusa osa laiendatakse purukruusaga (katendi tüüp III).
PK 5+32 ja 5+79 tuleb kergliiklusteelt tagada juurdepääs bussipeatustele.
PK 6+13 tuleb tuleb sujuvalt kergliiklustee Marja tänavaga ühendada.

4.3 VERTIKAALPLANEERIMINE
Jalg- ja jalgrattatee kõrgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna ja
ristuvate teede ning mahasõitude katete kõrgustega. Olemasoleva katte ja projekteeritud katte kokku
ühendamine tuleb teostada sujuvalt. Haljastus tuleb ümbritseva maapinnaga sujuvalt kokku viia.
Lõikudes, kus kergliiklustee kõrval paikneb teekraav, tuleb kergliiklustee peenar sujuvalt ühendada
kraavi kaldaga, tagades minimaalselt 2% langu kraavi suunas.
Vertikaalplaneeringuga on ette nähtud rajada jalg- ja jalgrattatee terves ulatuses ühepoolse 2% kaldega.
Kergliiklustee servadesse on projekteeritud 25 cm laiused murukattega peenrad, mis on tuleb rajada
4% kaldega jalgteest eemale. Tulenevalt olemasolevast reljeefist on projekteeritud kergliiklusteel kohati
kasutatud kuni 9% pikilangu. Enamus lõigus ei ületa pikilang 7%. 9% pikilang on kooskõlastatud
tellijaga.
Jalg- ja jalgrattatee vertikaalplaneering on kajastatud joonisel TL-4-05 ja TL-4-06 ning pikiprofiil joonisel
TL-6-01 ja TL-6-02.

4.4 EELTÖÖD
Enne ehitustööde algust tuleb teostada mahamärkimistööd ning töövõtja peab teavitama ja vajadusel
kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust
teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümber
tõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude
paigaldamise teostusjoonised.
Kergliiklustee rajamiseks tuleb projektala puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Säilitada
tuleb võimalikult palju puid ja põõsaid, mis ei takista kergliiklustee rajamist või hilisemat kasutamist.
Likvideeritavad puud, põõsad, hekid, äärekivid jm objektid on näidatud asendiplaanil TL-4-03 ja TL-4-04.
Koostas: Martin Võru
Kontrollis: Rein Kaseleht
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Eemaldatud puittaimestik tuleb käidelda vastavalt tellijapoolsetele juhistele. Likvideerida tuleb ~2 m
olemasolevat äärekivi ning ~25 m2 olemasolevate mahasõitude ja kõnnitee katendit.

4.5 MULLATÖÖD
Projekteeritud katendite alt tuleb eemaldada kasvupinnas ja mittesobiv pinnas. Projektis on arvestatud
0,35 m paksuse kasvupinnase kihiga. Olemasolev aluspinnas tuleb profileerida ja tihendada. Muldkeha
ehitamisel tuleb kasutada pinnast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,2 m/ööpäevas. Muldkeha
minimaalne tihendustegur krt=0,95.

4.6 DREENKIHT
Projektis ettenähtud dreenkiht on minimaalselt 20 cm paksusega. Dreenkihi materjali valib ehitaja ja
kooskõlastab Tellijaga.
Nõuded dreenkihile:


Dreenkihi materjali filtratsioonimoodul – Kf ≥ 0,5 m/ööp;



Dreenkihi minimaalne tihendustegur kt=0,98.

4.7 TRUUBID
Uued plasttruubid on projekteeritud järgnevalt:


PK 0+12 – De 315 mm, pikkusega 6 m, pikikalle 1,0 %;



PK 1+09 – De 400 mm, pikkusega 6 m, pikikalle 1,0 %;



PK 2+22 – De 200 mm, pikkusega 6 m pikikalle 1,0 %;



PK 5+32 – De 315 mm, pikkusega 6 m pikikalle 1,0 %.

Kõik plasttruubid (PE või PP) on projekteeritud rõngasjäikusega 8 kN/m2 (SN8). Truupide paiknemist
vaata joonis TL-4-03 ja TL-4-04.
Truubi paigaldamisel järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks määratud
paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi.
Peale truupide rajamist tuleb puhastada truubi eesvoolu 15-20 m ulatuses.

4.8 NÕVA RAJAMINE
Piketist 0+12 kuni piketini 0+47 tuleb kergliiklustee rajada vasakule poole nõva. Nõva on mõeldud
Mahlamäe tänava poolse lumesulamise ja sademevee ära juhtimiseks. Nõva on projekteeritud ~300
mm sügav. Nõva tuleb rajada nõlvusega 1:1 samuti kergliiklustee nõva poolne nõlv tuleb antud lõigus
rajada nõlvusega 1:1. Järsk nõlv takistab jalakäijatel j kärneri tn 38 ääres sisse käidud raja kasutamise.
Nõva ja kergliiklustee nõlv, mis asub nõva pool tuleb kindlustada. Samuti tuleb piketi 0+12 projekteeritud
truubi väljavoolust kuni J. Kärneri tänava äärse kraavini rajada nõva nõlvusega 1:2.
Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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4.9 KINDLUSTUSTÖÖD
Truubi otsad ning projekteeritud nõvad tuleb kindlustada sarnaselt Peedu tee äärde rajatud truubi
otsakute ja kraaviga. Kindlustuse alla tuleb paigaldada geotekstiil (NGS2), mille peale tuleb rajada
betoonisegul munakivid (kivide mõõtmed 10-15 cm). Nõva põhja tuleb rajada munakividest kuhilad voolu
rahustamiseks. Kuhilate vahekaugus 10 m.

4.10 KATEND
4.10.1 KATENDIKONSTRUKTSIOONID
Katendikonstruktsioon arvestab koormusena teehooldustehnikat. Mulded tuleb ehitada nõlvusega 1:2
(v.a PK 0+12 kuni piketini 0+47, kus nõva poolne nõlv tuleb ehitada nõlvusega 1:1).
Kergliiklustee TÜÜP I:
AC 8 surf

-50 mm

Killustikalus fr 4/32 mm, E=140 MPa

- 150 mm

Dreenkiht, K≥0,5 m/ööp (k=0,98)

- min 200 mm

Geotekstiil (NGS3)
Täitepinnas (vajadusel) Kf≥0,2 m/ööp

- vastavalt pikiprofiilile

Mahasõit TÜÜP II:
AC 8 surf

-70 mm

Killustikalus fr 4/32 mm, E=140 MPa

- 200 mm

Dreenkiht, K≥0,5 m/ööp (k=0,98)

- min 200 mm

Geotekstiil (NGS3)
Täitepinnas (vajadusel) Kf≥0,2 m/ööp

- vastavalt pikiprofiilile

Mahasõit TÜÜP III:
Purukruus (pos 5), E=120 MPa

-200 mm

Dreenkiht, K≥0,5 m/ööp (k=0,98)

- min 200 mm

J.Kärneri tänava ülekäiguraja tekstuurplaatidest kivisillutis (braikivi) tuleb säilitada. Mahlamäe ja Rahu
tänava ülekäiguraja ette tuleb rajada tekstuurplaatidest kivisillutis (braikivi).

4.10.2 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED
Asfaltkatte rajamisel kasutatavate materjalide nõutavad omadused ja terastikuline koostis on toodud
Eesti Standardis EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3. Katendikihtides tuleb kasutada materjale, et nõue
FNaCl4 oleks täidetud, sest piirkonnas kasutatakse teede libedustõrjeks kloriide.

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Tabel 1. Nõuded materjalidele
Materjalide nõuded:
Asfaltbetoonsegud
Killustik
Aluskihid

Liivpinnas
Täitepinnas

Materjal

Materjali minimaalsed nõuded

AC 8 surf
Paekivikillustik

AKÖL 20≥900k kuni 1500
AKÖL 20≥500 (KKEJ)

Tm_105
Tm_90

Minimaalne filtratsioonimoodul 0,5 m/ööp
Minimaalne filtratsioonimoodul 0,2 m/ööp

Tabel 2. Minimaalsed nõuded täitematerjalide omadustele aluste ehitamisel ridakillustikust või
fraktsioneeritud killustikust (sh immutus- ja kiilumiskillustik)

Killustikaluse materjali omadused peavad vastama „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend
(26.01.2022) tabel 1 nõuetele.

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Tabel 3. Nõuded AC surf segude jäme- ja fraktsioneerimata täitematerjalidele

Tabel 4. AC surf segude sõelkõveraväljad ja minimaalsed sideaine sisaldused

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Katendite rajamine teostada vastavalt järgmistele normidele:


Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.13/21/162“;



„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43;



Maanteeameti

peadirektori

05.01.2016.a

käskkiri

nr

0001

„Muldkeha

ja

dreenkihi

projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“;


Maanteeameti peadirektori 29.12.2006. a käskkiri nr 264 „Muldkeha pinnaste tihendamise ja
tiheduse kontrolli juhised“;



EVS 901-1:2020 Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid;



EVS 901-2:2016 Osa 2. Bituumensideained;



EVS 901-3:2021 Osa 3. Asfaltsegud.

4.11 ÄÄREKIVID
Mahlamäe tänava ja kergliiklustee eraldamiseks tuleb kasutada äärekive. Äärekividena tuleb kasutada
äärekive mõõtudega 150x290x1000 mm või 150x290x800 mm. Äärekivid tuleb paigaldada betoonkihile
ja toestada mõlemalt küljelt betooniga C20/25. Äärekivide paiknemist vt joonis TL-4-03. Projekteeritud
äärekivi kõrgus tänava kattest on maksimaalselt 80-100 mm. Mahlamäe tänava kergliiklustee ja
J.Kärneri tn 38 sissesõidutee ees tuleb äärekivi langetada 20 mm kõrgusele sõiduteest. Äärekivide
algused ning lõpud tuleb sujuvalt ühendada olemasoleva maapinnaga ühe või kahe äärekivi pikkuselt.

4.12 TEEKATTE TAASTAMINE
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud asfaltkatted enne ehitustööde
alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest,
väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse
kaevetööde käigus Inseneri poolt. Mahlamäe tänava ja äärekivi vaheline lõik asfalteeritakse Mahlamäe
tänava kattega samatüübiliselt või sarnaselt mahasõidu tüüp II konstruktsioonile.
Asfaltkatte taastamine teostada vastavalt järgmistele normidele:
•

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.1-3/21/162

•

Maanteeameti peadirektori 29.12.2006. a käskkiri nr 264 „Muldkeha pinnaste tihendamise ja
tiheduse kontrolli juhised“;

•

EVS 901-1:2020 Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid;

•

EVS 901-3:2021 Osa 3. Asfaltsegud.

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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4.13 LIIKLUSKORRALDUS
Projekteeritud tee on ette nähtud nii jalakäijate, kui ka jalgratturite jaoks. Projektiga on ette nähtud
järgmised reguleerimata ülekäigukoht/ülekäigurajad:


Ristumine Mahlamäe tänavaga;



Ristumine Rahu tänavaga;



Ristumine Marja tänavaga.

4.13.1 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS
Ehitajal on kohustus koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Projekti koostamisel arvestada, et
ehitusaegne liikluskorraldus oleks võimalik teostada ümbersõite vältides. Kui ümbersõite ei saa vältida,
siis tuleb koostada projekti mahus maanteelõigust ümbersõitude skeemid koos liikluskorraldusega ja
eelnevate ehitustööde kirjeldustega.

4.13.2 LIIKLUSOHUTUS
Jalakäijate

ja

jalgratturite

autoliiklusest

eraldamine

parandab

maanteelõigu

liiklusohutust.

Projekteeritava lõigu ulatuses täiendavaid kiiruspiiranguid ette ei ole nähtud.

4.13.3 LIIKLUSMÄRGD
Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel kuuluvad suurusgruppi I. Jalgtee märgid kuuluvad suurusgruppi 0.
Liiklusmärgitel kasutada I klassi valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgi alused sõiduteel tuleb valmistada
alumiiniumist. Liiklusmärgi kandepost peab olema kuumtsingitud.


I-suurusgrupi liiklusmärgid on nr 388 „Kaks mõjuala“, 543/544 „Ülekäigurada“ ja 557 “Lõikuv

jalgrattatee“;


O-suurusgrupi liiklusmärgid on nr 435 Jalgratta- ja jalgtee, nr 445 Jalgratta ja jalgtee lõpp

Liiklusmärkide materjalinõuded:


kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 128991 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud riigiteede liikluskorralduse
juhise tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele
vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid tuleb valida vastavalt riigiteede liikluskorralduse
juhise punktile 1.5.6. Kasutatava liiklusmärgi kile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Liiklusmärkide postid ja tarvikud:


kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral.

Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Liiklusmärkide paigaldamine:


projekteeritud liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2001 „Liiklusmärgid
ja nende kasutamine“. Arvesse tuleb võtta ka nimetatud standardi muudatusi, mida tuleb
vaadata koos esmaväljaandega:


EVS 613:2001/A2:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;



EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine.

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib
paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80% tugevusest.
Liiklusmärkide paiknemist vt joonistelt TL-4-03 ja TL-4-04.

4.13.4 TEEKATTE MÄRGISTUS
Mahlamäe ja Rahu tänava ülekäigurajale on projekteeritud teekattemärgis 946a „Lõikumine jalgratta-

ja jalgteega“.
Teekattemärgistus sõiduteel teostada kuuma valuplastikuga. Katte märgistustööd on projekteeritud
vastavalt standardile EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine” ja vastavalt Maanteeameti
peadirektori 09.04.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/098 kinnitatud juhendile „Riigiteede liikluskorralduse
juhis“.

4.14 MUUD TEHNOVÕRGUD
Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat

ning

vajadusel

kommunikatsioonivaldajaga

võtta temalt
täiendavalt

selleks
maha

täiendav
märkida

tööluba.
kõik

Vajadusel tuleb koostöös

töötsooni

jäävad

maa-alused

kommunikatsioonid.
Töid kaablikaitsetsoonis tuleb vajadusel teha käsitsi või väikemehhanismidega.
Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel
asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt
projekteerimistööde ja ehitustööde kulud finantseerib Töövõtja.
Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks
tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.

4.15 OLEMASOLEVATE SIDEEHITISTE KAITSE
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel.
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:
Koostas: Martin Võru
Kontrollis: Rein Kaseleht
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a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.
3. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS
sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks
ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui
olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses täpsustamist, paiknevad tööde
teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, kui esialgselt teada, siis
korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja
ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde
lõppemisel peab sideehitis jääma nõuetekohasele sügavusele.
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, tuleb
jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt
aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.
5.Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast toestust,
riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda
kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha
ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus
ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus
EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis tuleb juhinduda
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil,
mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.
9. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/

4.16 HALJASTUS
Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised alad III klass murukülviga. Seemne külvamistihedus
peab olema 10 – 20 g/m². Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada 5-7 cm
paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks võib kasutada eelnevalt kooritud kasvupinnast, millest
on kivid välja sõelutud ja see vastab kasvualusele esitatud nõuetele. Kasvualus peab olema
taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti,
kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.
Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Istikud peavad vastama standardis EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja põõsaste istikute kvaliteedinõuded.“ esitatud kvaliteedinõuetele.
Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt august –
september või jätta külv kevadeks.

4.17 ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:


Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;



kohaliku võimu ettekirjutustele;



kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele;



Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;



tööd tuleb teostada tee täieliku sulgemiseta.



üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Ehitustööde

üldine

kvaliteet

peab

vastama

MaaRYL

2010-le

(originaal

MaaRYL

2010

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt).
Ehitustööde teostamisel tuleb järgida majandus- ja taristuministri määruse nr 43 (vastu võetud
13.07.2018) „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nõudeid. Tee-ehituslike tööde teostamisel tuleb
juhinduda majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi
nõuded“.
Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja
määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.
Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on
välistatud.
Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta
ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.
Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid”.
Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada.

4.18 TÖÖDE ORGANISEERIMINE
Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid
ehitusmehhanisme.
Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga.
Koostas: Martin Võru

Kontrollis: Rein Kaseleht
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Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja teostusmõõdistuse.
Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab
täitma kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju.

4.19 TÖÖOHUTUSMEETODID
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning
tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse
nõuded ehituses“ (vastu võetud 08.12.1999. a).
Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde
alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega
alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustööd
ohustada ehituse mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad olema
instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.
Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke
tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nendepoolse soovi korral
võimaldada see neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi
nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve.

4.20 LOODUSKESKKONNA KAITSE
Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on
pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või
ümberistutamisele).
Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada
kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.
Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui
10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.
Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida
juhtunust Päästeametit.

4.21 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL
Puutüve ümber tuleb siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill,
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde
käigus ei vigastataks puuoksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule
iseloomulik võra kuju.
Koostas: Martin Võru
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Jälgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale.
Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puuvõra välisjooneni.
Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kõigepealt ~200 mm
paksuse liiva- või kergkruusa kihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid
ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Jälgida, et ehitustööde
käigus ei vigastataks puude oksi.
Üle 40 mm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde
alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi.

4.22 KAEVETÖÖD
Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest.
Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde
teostamise vajadusest.
Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks välditud
materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine.

4.23 MATERJALIDE KVALITEET. GARANTII
Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud
sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele
ja ehitusele annab garantii töövõtja.

Koostas: Martin Võru
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HOOLDUSJUHEND

Kergliiklusteel võib kasutada hoolduseks kergemaid mehhanisme kaaluga kuni 5 tonni.
Suvine hooldus
Jalg- ja jalgrattatee suvine hooldus seisneb puhastamises tolmust ja prahist. Plastikuga
teekattemärgistust tuleb uuendada, kui peegeldusvõime langeb alla lubatud normi.
Muru hooldamine
Muru tuleb niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m2. Pärast
kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.
Talvine hooldus
Kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või kergliiklustee serva (vaba
ruum seejuures vähemalt 1,0 m). Teelt lükatud lumi ei tohi takistada vete äravoolu ja piirete tööulatust.
Liiklusvahendite hooldamine
Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab
olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb märgid korrastada või välja
vahetada. Liiklusmärkide osas teostada süstemaatilist kontrolli metallpinnale tekkinud vigastuste osas.
Mehaaniliste vigastuste korral metallil, tuleb koheselt kaitsta korrosioonivastase värviga, et vältida
korrosiooni teket. Korrosiooni tekkel ala puhastada ja kanda peale korrosioonivastane värv.
Truupide hooldamine
Truupide olukorda (ummistumist, otste kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti pärast tugevaid
vihmaperioode. Avastatud puudused tuleb koheselt kõrvaldada.
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