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Lisad 

Nr Nimetus 

1  Truubi tüüpjoonis 

2  Asendusistutuse arvutus 

3   

 

 

 

Joonised 

Jrk Joonise nimetus Lõik Mõõtkava Joonise nr Lehe nr 

1 Asukoha skeem   AS-1 1 

2 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 0+00 - PK 6+20 
1:500 TL-1+2 1 

3 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 6+20 - PK 10+40 
1:500 TL-1+2 2 

4 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Männiliiva tn 6 – Sütiste tee 

PK 3+50 - PK 8+40 
1:500 TL-1+2 3 

5 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 10+40 - PK 14+40 
1:500 TL-1+2 4 

6 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 14+40 - PK 18+60 
1:500 TL-1+2 5 

7 
Asendiplaan ja 

liikluskorraldus 

Kitsarööpa tee ühendus 

PK 0+00 - PK 2+55 
1:500 TL-1+2 6 

8 Konstruktiivsed lõiked  1:100, 1:50 TL-4 1 

9 Pikiprofiil 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 0+00 - PK 9+50 

1:1000, 

1:100 
TL-5 1 

10 Pikiprofiil 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 9+50 - PK 18+60 

1:1000, 

1:100 
TL-5 2 

11 Pikiprofiil 
Ehitajate tee tunnel – Sütiste 

tee PK 0+00 - PK 11+20 

1:1000, 

1:100 
TL-5 3 

12 Pikiprofiil 
Kitsarööpa tee ühendus 

PK 0+00 - PK 2+55 

1:1000, 

1:100 
TL-5 4 

13 Vertikaalplaneering 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 0+00 - PK 6+20 
1:500 AS-4 1 

14 Vertikaalplaneering 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 6+20 - PK 10+40 
1:500 AS-4 2 
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15 Vertikaalplaneering 
Männiliiva tn 6 – Sütiste tee 

PK 3+50 - PK 8+40 
1:500 AS-4 3 

16 Vertikaalplaneering 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 10+40 - PK 14+40 
1:500 AS-4 4 

17 Vertikaalplaneering 
Suusahüppetorn – Sütiste tee 

PK 14+40 - PK 18+60 
1:500 AS-4 5 

18 Vertikaalplaneering 
Kitsarööpa tee ühendus 

PK 0+00 - PK 2+55 
1:500 AS-4 6 

 

 

 

Kasutustingimused: 

Koosatud materjalid on tervikuna autoriõiguse objekt ning nende kasutamisel tuleb järgida autorikaitse seaduses 

sätestatud korda. Materjalide kasutamine õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. 
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1 Üldosa 

1.1 Ülevaade 

Käesolev terviseradade projekt on koostatud Teedeprojekt OÜ poolt Eesti Terviserajad SA tellimusel. 

Projektiga hõlmatav ala paikneb Tallinnas Nõmme ja Mustamäe linnaosades Nõmme-Mustamäe 

maastikukaitsealal. 

Projekti eesmärgiks on terviseradade rajamine koos kergliiklusteede kohaliku ja põhivõrgu 

laiendamisega ühendades suusahüppetorni aluse piirkonna Sütiste metsa alaga. Kavandatavad 

terviserajad tuleb kokku viia olemasolevate kergliiklusteedega. 

 

1.2  Tellija 

Eesti Terviserajad SA, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn 

tel. 5253801, alo@terviserajad.ee 

 

Kontaktisik:   Alo Lõoke    

 

1.3 Projekteerija 

Teedeprojekt OÜ, Kanali tee 4, 10112 Tallinn 

tel. 6825717, faks 6166741, info@teedeprojekt.ee 

 

Projektijuht:   Erik Bauman 

Projekteerija:   Henno Grenzen 

 

1.4 Lähtematerjalid 

Projekti koostamisel lähtuti järgnevast: 

• Geodeetiline alusplaan - REIB OÜ, mõõdistatud 11.2017, töö nr TT-4620; 

• Geoloogilised uuringud - OÜ Geotehnika Inseneribüroo GIB, töö nr 2915; 

• Puittaimede haljastuslik hinnang - ILEX Haljastus töö nr 146/2018; 

• Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneering 

(https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-

planeerimine); 

• Nõmme linnaosa üldplaneering (http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme_yp_kergliiklus_1). 

 

1.5 Seotud ehitusprojektid 

o Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviserajad, 1. ehitusetapp - Teedeprojekt OÜ töö nr 

T01317/1 (ehitusluba nr 1912271/18556); 

o Vana-Mustamäe tn 16 tiik – AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi töö nr 12977 (ehitusluba 

nr 65094). 

  

mailto:info@teedeprojekt.ee
mailto:info@teedeprojekt.ee
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme_yp_kergliiklus_1
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2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Kavandatavad terviserajad ja kergliiklusteed paiknevad Tallinnas Nõmme ja Mustamäe linnaosades, 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal (KLO1000548). 

Terviserajad on ette nähtud rajada olemasolevate käiguradade ja jalgteede koridoridesse Mustamäe 

nõlva alusesse metsa. Projekteeritavad teed tuleb ühendada olemasolevate kergliiklusteedega 

Ehitajate teel, Sütiste teel ja Kitsarööpa teel (Vana-Pärnu mnt ja Piiri tn ristmik). 

 

 
Joonis 1. Objekti asukoht koos planeeritavate teedega (aluskaart Maa-amet) 

Suur osa alast on kaetud männimetsaga (Hüppetorni mets, Rahumäe mets, Sütiste mets), kuid esineb 

ka lehtpuid. Kuna on tegemist maastikukaitsealaga, siis tuleks vastavalt haljastuslikule hinnangule 

(ILEX Haljastus töö nr 146/2018) kasvama jätta kõik puud, mille likvideerimine ei ole otseselt 

vajalik. Likvideerima peab ohtlikud ja kuivanud V väärtusklassi puud. 
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2.1 Looduskaitse. 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (KLO1000548) on loodud Mustamäe nõlva, Nõmme liivikute, 

allikate ja  metsade kaitseks ning linnametsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Kaitseala 

üheks olulisemaks kaitseväärtuseks on Mustamäe nõlv. Kaitseala pindala on 200,9 ha (vt ILEX 

Haljastus töö nr 146/2018). Maastikukaitseala idaosa koosseisu kuulub ka Rahumäe loodusala, mis 

osa Natura 2000 võrgustikust. Viimase eesmärgiks on kaitsta haruldaste või ohustatud loomade, 

lindude ja taimede elupaiku ja kasvukohti. 

 

Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele paiknevad vaadeldaval alal ja selle lähiümbruses järgmised 

III kategooria kaitsealused liigid: 

• Falco subbuteo (lõopistrik) - kaitseala R=300 m; 

• Lullula arborea (nõmmelõoke) - kaitseala R=50 m; 

• Listera ovata (suur käopõll); 

• Epipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip); 

• Sicista betulina (kasetriibik); 

• Pulsatilla pratensis (aas-karukell). 

 

Projekti plaanijoonistele on kantud Maa-ameti kaardirakendusest kaitstavate loodusobjektide 

orienteeruvad asukohad. 

 

Loodusobjektide kaitsemeetmed 

 

1. Kuna metsakoosluses on valgus oluline limiteeriv tegur, siis on radade ja teede ääres sageli taimede 

liigirikkus suurem. Seega terviseradade rekonstrueerimisel ja uue ehitusel paigutada rada nii, et ta 

kaitsealuste liikide peale ei satuks. 

 

2. Planeeritavate terviseradade mõjualas on teada III kategooria kaitsealuse linnuliigi (lõopistrik) 

esinemine. Mõju kaitsealusele liigile on tugev ehitustegevuse faasis ja sellega peab tööde teostamisel 

arvestama. Radade ajas kasvav inimkoormus ja valgustus kaitsealustele liikidele olulist mõju ei 

avalda. 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Loomad
https://et.wikipedia.org/wiki/Linnud
https://et.wikipedia.org/wiki/Taimed
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2.2 Ehitusgeoloogilised tingimused 

(Väljavõte OÜ Geotehnika Inseneribüroo GIB ehitusgeoloogiliste uuringute aruandest) 

 

Maapinna reljeef koosneb lääne-idasuunaliste luidetega liigestatud merekuhjetasandikust, kus 

absoluutkõrgused muutuvad 28,8…57,7 meetri piires. 

Uuritud ala paikneb mattunud ürgoru lõuna nõlval. Uuritud geoloogilises lõikes avanevad looduslike 

pinnastena merelised liivad. 

 

Geoloogiline lõige 
 

Geoloogiliste uuringute käigus eraldati järgmised pinnasekihid: 

1. Asfalt – paksus 15 cm, puuraugus SPA-2. 

2. Killustik - paksus 35 cm, puuraugus SPA-2. 

3. Muld - esineb 0,15 – 0,45 m paksuse pealmise kihina puuraukudes PA-3-6, 16, 19-21. 

4. Mullasegune liiv - sisaldab kohati veeriseid, paksusega 0,1 – 1,4 m, esineb enamasti pealmise 

kihina ja üksikult mulla all puuraukudes. 

5. Keskliiv -  pruuni ja halli värvusega, erinevates toonides, kesktiheda kuni tihedakonsistentsiga 

ning sisaldab osaliselt veeriseid. Pinnas levib alates maapinnast. EKUK Geotehnika labori 

andmetel on alla 0,06 mm osakeste hulk pinnases 0,0 – 7,2 %. Pinnase filtratsioon on 0,02 – 

6,95 m/ööp. Kuumutuskadu on 1,4 %, mis näitab et orgaanilise aine sisaldus pinnases on 

vähene. Löökpenetratsiooni katse järgi oli keskmine löökide arv 20 cm läbimiseks n= 6 ning 

dünaamiline eritakistus pd = 2,6 MPa. 

6. Jämeliiv - pruuni värvusega, tihe ja kruusa veeristega, esineb puuraugus PA15 0,6 – 2,0 m 

sügavusel maapinnast. 

7. Möllikas peenliiv - pruuni ja halli värvusega, koheva kuni väga tiheda konsistentsiga, kohati 

veeküllastunud ning levib ülemise piiriga alates 0,2 – 3,5 m sügavuselt maapinnast. Alla 0,06 

mm osakeste hulk pinnases on 12,1 %. Löökpenetratsiooni katse järgi oli keskmine löökide 

arv 20 cm läbimiseks n=30 ning dünaamiline eritakistus pd = 2,0 MPa. 

 

Pinnasevesi 
 

Uuringute ajal 23.-25. ja 30. jaanuaril levis pinnasevesi 1,1 – 2,6 m sügavusel maapinnast. 

Niiskuspaikkonna tüübid on määratud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi, Teine 

versioon“, tabel L1.T1 järgi. Uuritud ala paikneb kuivas paikkonnas (1. paikkonna tüüp). 

 

Geotehnilised tingimused 
 

Looduslikud tingimused kergtee rajamiseks on head. Valdavaks pinnaseks on hea dreenivusega 

mittekülmaohtlik keskliiv. Kohati esineb möllikat peenliiva, mis on külmakerke-, leondumisohlik ja 

mittedreeniv pinnas. Normatiivne (keskmine) külmumissügavus Tallinnas on 1,2 m. 

Geotehnilised tingimused Ehitajate tee alt planeeritava tunneli jaoks on rahuldavad. Geoloogilises 

lõikes esinevad peamiselt keskliivad. 
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2.3 Liikuvusuuring 

Planeeritavate terviseradade kasutuse hindamiseks teostati liikuvusuuring. Uuring teostati 2019 a. 

juunis paigaldades kavandatavate jalgteede trassidele inimeste loendamise andurid S1 M01 Motion. 

Kokku paigaldati 4 andurit joonisel 1 toodud asukohtades. Loendati tunni kaupa ööpäeva jooksul, va 

loenduspunkt 3 kus loendati 12 tundi. Andurite poolt edastatud andmed on alljärgnevatel joonistel. 

  
Joonis 2. Loenduspunkt 1    Joonis 3. Loenduspunkt 2 

  
Joonis 4. Loenduspunkt 3    Joonis 5. Loenduspunkt 4 

Tabel 1. Loendustulemused 

Loendus- 

punkt 
Loenduse aeg 

Tipptunni 

sagedus (jlk/h)  
Tipptund 

Sagedus 

ööpäevas (jlk/ööp) 

1 22.06.2019 155 12.00 - 13.00 1476 

2 22.06.2019 190 16.00 - 17.00 1773 

3 18.06.2019 179 17.00 - 18.00 1510* 

4 22.06.2019 160 19.00 - 20.00 1524 

*Märkus. Loenduspunktis 3 loendati 12 tundi (9.30 – 21.30)  

 

Kui vaadata projektala piirkonda, siis kuuluvad projekteeritud rajad teemaplaneeringu järgi 

põhivõrgustikku. Nõmmet ja Mustamäed ühendav tee Vana-Pärnu mnt ja Piiri tn ristmikust Sütiste 

teeni täpsem liigutus on tänavavõrguga seotud põhirada, mille eesmärk on toetada maastikukaitsealal 

liiklemist. Ülejäänud rajad on kaitsealasisesed põhirajad, mille eesmärk on luua inimestele 

maastikukaitsealal mugavad liikumisvõimalused, et väheneks radadevälise ala tallamiskoormus ja 

looduslike pinnasteede võrgustik. 
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Loenduse andmetest selgub, et olemasolevate jalgteede kasutus on suhteliselt ühtlane, ca 1500 

inimest ööpäevas. Arvestades perspektiivset kasvu ja liikumisvõimaluste parandamist (tunneli 

rajamine Ehitajate teega ristumisel ning kergliiklusteede laiendamine ja katte uuendamine) suureneb 

kasutajate arv veelgi, ületades hinnanguliselt 2000 kasutaja piiri ööpäevas. Vastavalt Nõmme-

Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneeringule tuleb tänavavõrguga seotud põhiradadel kattena 

eelistada asfalti ja kaitsealasisestel põhiradadel tuleb asfaltkatet kasutada juhul, kui kergliiklustee 

kasutajate hulk on suurem kui 1000 inimest ööpäevas või kui teelõik on ette nähtud ka rulluiskudega 

sõitmiseks. Seega on vajalik rajada asfaltbetoonkattega kergliiklusteed, mida saavad kasutada ka 

rulluisutajad ja -suusatajad. 

 

 

3 Projektlahendus 

Projekt on koostatud lähtudes Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste 

teemaplaneeringust (vt https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-

puhkevoimaluste-planeerimine) ja Nõmme linnaosa üldplaneeringust (vastu võetud Tallinna 

Linnavolikogu 04. mai 2017 otsusega nr 47, 

vt http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme_yp_kergliiklus_1). 

Projekti koostamisel juhindutakse Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seadustest, standarditest, 

normdokumentidest ja juhenditest, Maanteeameti peadirektori käskkirjadest, Tallinna linnavalitsuse 

määrustest ning tehnovõrkude valdajate tehnilistest nõuetest. Eelpool toodud dokumendid on 

elektrooniliselt kättesaadavad järgmistelt veebilehtedelt: www.riigiteataja.ee (Riigi Teataja), 

www.evs.ee (Eesti Standardikeskus), www.mnt.ee (Maanteeamet) ja www.tallinn.ee (Tallinna linn). 

 

3.1  Üldandmed 

Terviseradade kavandamisel on lähtutud kergliiklusteede projekteerimise normidest ja juhenditest. 

Projekteerimise lähtetase on hea. Kui tingimused ei võimalda parameetreid valida lähtetaseme  hea 

järgi on kasutatud rahuldavat taset. Terviseradade asukohad ja põhilised parameetrid määrati ning 

kooskõlastati käesoleva töö eskiisi staadiumis. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti nõuetele 

vähendati asfaltbetoonkattega kergliiklusteede mahtu ja asendati need graniitsõelmetest kattega. 

Seega jäid asfaltbetoonkattega põhisuunad Sütiste  tee – Ehitajate tee ja Sütiste tee – Vana-Pärnu mnt. 

Kõik ülejäänud terviserajad on kavandatud graniitsõelmetest kattega. 

Täiendavalt kuulub töömahtu sõiduautode parkla projekteerimine Vana-Pärnu mnt ja Piiri tn ristmiku 

piirkonda.  

Lisaks teedeehituslikule osale on koostatud eraldi välisvalgustuse ehitamise projekt (AS Stik-Elekter, 

töö nr 9657PP-2); 

 

3.2  Plaanilahendus 

Plaanilahenduse koostamisel lähtuti varem koostatud eskiisist. Võrreldes planeeringutega on 

terviseradade asukohta muudetud Ehitajate tee 2 ja Männiliiva tn 6 kinnistute piirkonnas. Ehitajate 

tee 2 kinnistul on kehtiv detailplaneering, mis pole arvestanud planeeritava terviserajaga. Seega on 

teemaa kitsas ja terviseraja paigutamisel ei ole võimalik kavandada head lahendust. Projektis on 

https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine
http://www.riik.ee/
http://www.evs.ee/
http://www.mnt.ee/
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terviseraja asukohaks valitud olemasolev käigurada Ehitajate tee 2 kinnistu idaküljel. Männiliiva tn 

6 kinnistul on terviserada viidud välja perspektiivsest parklast metsas asuvale käigurajale. Seega on 

projekteeritud lahenduste korral kergliiklejad täielikult eraldatud autoliiklusest, mis tagab 

liiklusohutuse. 

Terviseradade asukohtade valikul säilitati maksimaalselt kõrghaljastust. Plaanilahenduse 

projekteerimisel võeti aluseks allpool toodud parameetrid. 

Terviserada: 

o plaanikõveriku vähim raadius  

- põhivõrk 30 m (H), 25 m (R), Kitsarööpa tee ja Sütiste tee vaheline lõik; 

- kohalik võrk 20 m (H), 15 m (R), ülejäänud teed ja rajad; 

o püstkõveriku vähim raadius - 50 m; 

o asfaltbetoonkatte laius - 3,0 m; 

o graniitsõlmetest katte laius 

- põhitrass 4,5 m; 

- juurdepääsud 2,5; 3,0 või 4,0 m; 

o tugipeenra (jooksuraja) laius - 0,75 m; 

o põikkalle - 2,0%, ühepoolne; 

o suurim pikikalle - 6%. 

Sõiduautode parkla: 

o parkimiskohtade arv - 15; 

o parkimiskoha laius - 2,6 m; 

o parkimiskoha pikkus - 4,5 m (auto esi- või tagaosa saab ületada äärekivi või teemärgist); 

o läbisõidutee laius - 7,5 m; 

o tugipeenra laius - 0,5 m; 

o põikkalle – ca 1,0%, ühepoolne. 

Terviserajad on kavandatud Hüppetorni, Sütiste ja Rahumäe metsa olemasolevatele käiguradade ja 

jalgteede koridoridesse säästes võimalikult palju olevat kõrghaljastust. Ristumine Ehitajate teega on 

lahendatud eelmises projekteerimisetapis (vt Teedeprojekt OÜ töö nr T01317/1, ehitusluba nr 

1912271/18556), mis on tänaseks juba ka välja ehitatud. Ehitaja peab arvestama antud projekti kokku 

viimisel olemasoleva olukorraga. 

Liiklusohutuse suurendamiseks on rekonstrueeritud Sütiste tee ülekäigurajad ning rajatud 

ülekäigurada Ehitajate tee – Männiliiva tn ristmikule. 

Projektiga on kavandatud 15 kohaline sõiduautode parkla Vana-Pärnu mnt ja Piiri tn ristmikule. 

Parkla naabruses on avalik pakendipunkt. 

Ehitustööde piirkonda jäävad geodeetilised punktid PP 10798 ja PP 3241. Juhul, kui geodeetilist 

punkti pole võimalik säilitada, tuleb tellida punkti ümberpaigaldamise töö vastavat litsentsi omavalt 

isikult. Geodeetilised tööd punktide asendamisel kuuluvad Maa-ameti poolt vastuvõtmisele ning 

andmed tuleb edastada Maa-ameti Geodeesia osakonnale. 

Vertikaalplaneeringu koostamisel on lähtutud olemasoleva maapinna ning ristuvate teede ja 

mahasõitude kõrgusarvudest. Terviseradade nii asfalt kui ka graniitsõelmetest katte põikkalle on 2,0% 

ja suurim pikikalle 6,0%. Sajuvesi juhitakse piki- ja põikkalletega ümbritsevatele haljasaladele.  
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3.3 Mullatööd 

Rajatise alla jääva ehitusprahi, turba, mulla ja mullase pinnase peab eemaldama. Katendi aluspinnases 

tuleb täita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nähtud mehhanismidega. Võimalusel 

kasutada väljakaevatavat pinnast katendi aluskihtide rajamiseks ja täiteks. 

Täitepinnasena võib kasutada väljakaevatavat huumusevaba pinnast, mille filtratsioonimoodul on 

vähemalt 0,2 m/ööp. Pinnase vähim tihendustegur (pinnaseskeleti tegeliku mahumassi ja sama 

pinnase optimaalse niiskuse juuresmääratud maksimaalse mahumassi suhe) peab olema vähemalt 

0,98. Haljastuse alune tagasitäide tuleb tihendada tihendustegurini 0,95. 

Liivast alus tuleb rajada liivast, mille  filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas ja 

tihendustegur on vähemalt 0,98. Tihendamisel võib kasutada ka veega tihendamist. Liivast aluskihi 

filtratsioonimoodul tuleb määrata metoodikaga, mis on toodud standardis EVS 901-20. Liivast 

aluskihi paksus võib varieeruda, kuid ei tohi olla väiksem projektiga ette nähtust ning selle rajamisel 

tuleb võtta proove kasutatavast materjalist. 

 

3.4 Katend 

Terviseradade katendikonstruktsioonid on tüüplahendused ning nende valikul on arvestatud Tallinna 

Kommunaalameti Ehituse ja Järelevalve osakonna ettekirjutistega. 

Sõiduautode parkla katendikonstruktsiooni valikul on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 

2019 määruse nr 27 lisa nr 1 „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate 

tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“. 

Vastavalt sellele dokumendile on parkla koormusklass E5. 

Liivalustes tuleb kasutada liiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 

Täitepinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,2 m/ööp. 

Ehituspraht, turvas, muld ja mullane pinnas tuleb katendi alt eemaldada. 

Katendi ehituse teostamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavaid sisulisi juhendeid ja 

ehituse head tava. Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori käskkirjaga 22.11.16 nr. 0215 

• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 

 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid 
 

 

a) asfaltbetoon ülekate olemasoleva katte freesimisega, tüüp 1 (E5 ülakiht) 

- AC 16 surf, 70/100         h= 5 cm 

- AC 16 base profileeriv kiht (vajadusel) , 70/100 

- krunditud olemasolev sõidutee asfaltbetoonkate 
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b) sõidutee asfaltbetoonkate uuel alusel, tüüp 2 (E5) 

- AC 16 surf, 70/100         h= 6 cm 

- paekillustikust alus 32/63 koos kiilekillustikuga 12/16 

  kuluga 25 kg/m2 ja 8/12 kuluga 15 kg/m2      h= 25 cm 

- liivast alus, kf ≥0,5 m/ööp         h= 25 cm 

- täitepinnas (vajadusel), kf ≥0,2 m/ööp 

- olemasolev pinnas (peenliiv) 

 

c) mahasõidu asfaltbetoonkate uuel alusel, tüüp 3 

- AC 8 surf  (45% tardkivi), 70/100       h= 6 cm 

- paekillustikust 4/63 alus, Emin=170 MPa      h= 20 cm 

- liivast alus, kf ≥0,5 m/ööp         h= 20 cm 

 

d) kõnnitee asfaltbetoonkate uuel alusel, tüüp 4 

- AC 8 surf  (45% tardkivi), 70/100       h= 5 cm 

- paekillustikust 4/63 alus, Emin=140 Mpa      h= 20 cm 

- liivast alus, kf ≥0,5 m/ööp         h= 20 cm 

- täitepinnas (vajadusel), kf ≥0,2 m/ööp 

- olemasolev pinnas 

 

e) graniitsõelmetest kate uuel alusel, tüüp 5 

- graniitsõelmed 0/4         h= 5 cm 

- paekillustikust 4/63 alus, Emin=140 Mpa      h= 20 cm 

- liivast alus, kf ≥0,5 m/ööp         h= 20 cm 

- täitepinnas (vajadusel), kf ≥0,2 m/ööp 

- olemasolev pinnas 

 

f) haljastus, tüüp 6 

- murukülv 

- kasvumuld          h= 15 cm 

- täitepinnas (vajadusel) 

- olemasolev pinnas 

 

g) braikivist (nupukivi) kate 

- valged braikivi plaadid 30x30 cm (2 rida)      h=6 cm 

- kuiv liiv-tsement segu 5:1        h=6 cm 

- paekillustikust 4/63 alus 

 

Märkused.  

1. Tüüpkatendi E5 (tüübid 1 ja 2) killustikaluse ja asfaldisegude materjalide omadused ning 

paigaldustehnoloogiad peavad vastama Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 

lisa nr 1 „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 
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projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“. Tüüpkatendite killustikust aluskihtide 

kandevõime mõõtmisel lähtuda eelpool toodud juhendi tabelis nr 2 esitatud nõuetest. 

2. Terviseradade ja mahasõidu (tüübid 3, 4 ja 5) killustikaluste jämetäitematerjali minimaalsed 

nõuded: C50/30, LA35, F4, FI35, f4. 

3. AC 8 surf jämetäitematerjalina tuleb kasutada 45% tardkivimit. Asfaltbetoonsegu AC 8 surf 

jämetäitematerjalide minimaalsed nõuded on: GC85/20, FI25 LA30, F2, C50/30, f4. 

4. Äärekivid paigaldada betoonalusele (betooni mark C16/20), mille paksus vähemalt 8 cm. 

5. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuetele" (Majandus- ja taristuministri 

03.08.2015. a. määrus nr 101). Projekteeritud katendikonstruktsioonid tuleb olemasolevatega kokku 

viia astmeliselt. Astme minimaalne laius on 30 cm. 

6. Liivast aluse filtratsioonimoodul määrata metoodikaga, mis on toodud standardis EVS 901-20. 

7. Projekteeritavad ja planeeritavad kommunikatsioonide trassid tuleb paigaldada enne teekatendi 

ehitust. 

8. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld 

(PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi 

ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir 

ühtlustada, taastada niidukõlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. 

9. Kaevetööde teostamisel lähtuda Tallinna linna kaevetööde eeskirjast. 
 

Teepeenarde kindlustamine. 

Haljasalaga piirnevad terviseradade asfaltbetoonkatte tugipeenrad kaetakse kasvumullaga ning 

külvatakse muru. Jooksurajad (terviseradade laiendatud tugipeenrad) kaetakse graniitsõelmetega 0/4 

(katendikonstruktsiooni tüüp 6). 

Sõidutee ja parkla tugipeenra täitematerjalina kasutada killustikku, mille terastikuline koostis peab 

vastama majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a. määruse nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded" lisas 10 toodud segule nr 6. Sõidutee peenarde kindlustamiseks võib kasutada ka purustatud 

kruusa, kui terastikuline koostis vastab segule 6. 
 

Äärekivid. 

Graniitäärekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1343. Graniitäärekivi on ristlõikega 15x30 cm 

paigalduskõrgusel 1,5…12 cm sõidutee kattest ning esiserv on lõigatud kaldu. Äärekivi kõrgusel 30 

cm on ristlõige 15x45 cm. Võimalusel taaskasutada olemasolevaid graniitäärekive. 

Projekteeritud betoonäärekivid on ristlõikega 15x30 cm peavad vastama standardile EVS-EN 

1340:2003 ”Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid”. Äärekivid  on peavad olema valmistatud 

tardkivimi baasil (klass 3). 

Magistraaltänavate äärekivide kõrgus sõidutee kattest on 12 cm ja kõrvaltänavatel 8 cm. Äärekivi 

allalaskmisel ülekäigukohtadel (h=1,5 cm) ei tohi kergliiklustee kalle ületada 6%.  

Alla 4,0 m raadiuste puhul tuleb kasutada vastava raadiusega äärekive või lühendatud äärekive 

pikkusega mitte üle 0,5 m ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 10mm. 
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3.5 Veeviimarid 

Teemaalt sademevete ärajuhtimiseks on ette nähtud maa-ala planeerimine ja vajadusel nõvade 

kaevamine. Sajuvesi juhitakse piki ja põikkalletega ümbritsevatele haljasaladele. Erakinnistutele 

täiendavat sademevett ei juhita ja olemasolevat olukorda ei halvendata. 

Projekteeritud terviserada ristub hüppetorni piirkonnas PK 2+80 olemasoleva kraaviga. Tagamaks 

vee vaba liikumise on kraavile projekteeritud truup (plast Ø400, SN4, l=12,0m). 

Truubi alus tuleb välja ehitada vastavalt tüüpjoonistele (vt tüüpjoonis, lisa 1) ning teetööde 

tehnilistele kirjeldustele. Ehitatava truubi otsad tuleb kindlustada vastavalt tüüpjoonisele 

maakividega (d=15-25cm) geotekstiilil NGS2. Minimaalne kindlustuskihi paksus on 15 cm. Kivide 

vahed täita seguga Rompox D1 või analoog. Kindlustatavad alad ja truubi andmed on toodud 

plaanijoonistel. 

 

3.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Terviseradadel on põhisuundadel kergliiklejatele projekteeritud ühiskasutusega 3,0 m laiune 

asfaltbetoonkattega jalgratta- ja jalgtee, mille servades on 0,75 m laiused graniitsõelmetest kattega 

jooksurajad. Täiendavalt on kavandatud  4,5 m laiused graniitsõelmetest kattega jalgratta- ja jalgteed. 

Terviserajad on ühendatud olemasolevate kergliiklusteedega Ehitajate teel, Sütiste teel ja Kitsarööpa 

teel.  

Sütiste teel on rekonstrueeritud 2 olemasolevat ülekäigurada, sest nende põhiliseks probleemiks on 

suur sõidutee laius ja liikluse rahustamisvõtete puudumine, mis muudab jalakäijate (eriti laste ja 

vanurite) teeületuse riskantseks. Kavandatud on ohutussaartega ülekäigurajad, mis kitsendavad 

sõiduteed ja muudavad teeületused lühemaks ning rahustavad liiklust. 

Ehitajate tee – Männiliiva tn ristmikul on liiklusohutuse suurendamiseks projekteeritud tõstetud  

ülekäigurada. Tõstetud pind (h=10 cm) on trapetsikujulise ristlõikega.  

Ülekäiguradadel on vaegnägijate informeerimiseks ette nähtud reljeefsed plaadid (valge braikivi 

30x30 cm, 2 rida). 

 

Piiri tn sõiduautode parklasse on kavandatud 15 kohta, sh üks invakoht. Parkimiskoha laius on 2,6 m 

ja pikkus 4,5 m ning läbisõidutee laius on 7,5 m. Parkimiskoha standardset pikkust 5,0 m on 

vähendatud, sest auto esi- või tagaosa saab ületada äärekivi (h=8 cm) või ohutusriba. Takistamaks 

autode sõitu haljasalale (äärekivi puudub sajuvee eemaldamiseks) on parkimiskohtade ette 

kavandatud puidust piire. Soovitatav on kasutada firma Tertu või analoogset puidust parkla piiret. 

Piirde ülaserva kõrgus on 0,75 m parkla kattest. Piire paigaldada teepeenrale 0,5 m kaugusele 

parkimiskohast (vt joonised TL1+2/6 ja TL-4). 

 

Projekteeritud liiklusmärgid on kergliiklusteel ning teedel lubatud kiirusega 30 km/h ja vähem 0-

suurusgrupiga. Ülejäänud liiklusmärgid on I-suurusgrupiga.  Liiklusmärgid peavad vastama EVS 613 

toodud nõuetele. Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastama 

standardile EVS-EN 12899. Liiklusmärkide valmistamisel kasutada vähemalt 2 mm paksust 

alumiiniumist märgialust. Märkide kile (sh kile klass) peavad vastama standarditele EVS 613 ja EVS-

EN 12899. Lisaks standardi nõuetele peab liiklusmärgid 221 ja 421 valmistama II klassi 
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valguspeegeldavast kilest. Sõidutee katte märgistamisel tuleb kasutada valuplastikut, parkimiskohad 

tuleb märgistada pritsplastikuga. Teekattemärgistena kasutatavate materjalide omadused peavad 

vastama EVS-EN 1436 nõuetele, arvestades EVS 614 toodud piirangutega. Projekteeritud 

teemärgised tuleb kokku viia olemasolevatega. Liiklusmärgid tuleb paigaldada ning teekate 

märgistada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele või normdokumentidele. 

Olemasolevad, uue liikluskorraldusega vastuollu sattuvad liikluskorraldusvahendid tuleb kõrvaldada. 

Liiklusmärkide ja teemärgiste asukohad ning märkide suurusgrupid on toodud joonistel TL-1+2. 

 

3.7 Tehnovõrgud  

Projektiga hõlmataval alal paiknevad järgmised olemasolevad tehnovõrgud: 

o sademevee kanalisatsioon; 

o veetoru; 

o madalpinge õhuliinid; 

o madalpinge maakaablid; 

o keskpinge maakaablid; 

o kõrgepinge maakaablid; 

o sidekanalisatsioon; 

o side maakaablid. 

 

3.7.1 Projekteeritud tehnovõrgud 

Välisvalgustus 

Välisvalgustus on lahendatud eraldi projektiga - vt AS Stik-Elekter töö nr 9657PP-2. 

 

3.8 Maastikukujundustööd ja keskkonnakaitse 

3.8.1 Maastikukujundustööd 

Projektiga on ette nähtud rajada 8 puhkekohta terviseradade äärde. Puhkekohta paigaldatakse: 

o seljatoega istepink 1770x690x820, Euroform "Contour 325/22 (fix)" või analoog; 

o prügikast 30 l+30 l+50l, Streetpark „RAILA 2017 KRA31" või analoog. Puidust esipaneeli 

peale lasergraveeritada iga prügi sortimenti tähistav tekst: BIO, PAKEND, 

SEGAOLME(suurim); 

o jalgrattahoidja kahele rattale, Dambis "U2" või analoog. 

Tänavämööblil metallosade toon: RAL9005. Puitosad valida võimalikult ühte tooni. 

Paigaldatava tänavamööbli pildid on toodud fotodel 1, 2 ja 3. 
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Foto 1. Istepink          Foto 2. Prügikast              Foto 3. Jalgrattahoidja 

Kaevetööde teostamisel tohib võimalikult vähe kahjustada puude juuri. Üle 4 cm jämedusi juuri ei 

tohiks läbi raiuda. Kui see on aga möödapääsmatu, siis tuleb see tellida litsentseeritud arboristilt. 

Olemasolevate puude võradele tuleb teostada arboristi poolt hooldus- ja kujunduslõikust. 

 

Olemasolevad haljasalad taastatakse ja uued rajatakse asendiplaanil (joonis TL 1+2) näidatud 

ulatuses. Haljastatav maapind tuleb planeerida, katta kasvumulla kihiga ca 15 cm paksuselt ning 

külvata muru. Rajatava muru pind ei tohi jääda kõrgem kui külgnev tee. Kasvumulla huumuse 

sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada 

taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi 

kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada 

niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. Rajatava muru pind ei tohi jääda 

äärekivist ja külgnevast teest kõrgemaks. 

 

3.8.2 Keskkonnakaitse 

Üldist 

 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja koostab Keskkonnategevuskava, mis peab sisaldama töödeaegseid keskkonnamõjusid, mis 

on seotud vee, õhu ning pinnase kaitse ja maastikuhoiuga. Keskkonnategevuskava peab sisaldama 

keskkonnamõjude leevendusmeetmeid.   

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Töövõtja peab olema valmis 

hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama 

õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Kogu üleskaevatud pinnas, freesitud materjal ja kivimaterjal tuleb ladustada ja säilitada kohaliku 

omavalitsusega kooskõlastatud laoplatsidel. Töövõtja ei tohi kõrvaldada rohkem taimkatet, põõsaid 

ja puid, kui projektis ette nähtud. Töövõtja peab vältima maastiku kahjustumist. Tööde teostamine 

(ehitusmasinate liikumine jms) on lubatud ainult töömahtude piires, kui soovitakse sellest alast väljas 

liigelda, siis tuleb see täiendavatl kooskõlastada ja alad taastada korrektselt. Kõik praht ja jäätmed 

tuleb käidelda vastavalt Eestis kehtivatele nõuetele. 
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Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 

Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 

hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

Kaitstavad taimed 

Enne teist ehitusetappi tuleb ehitusmaal läbi viia kaitstavate taimede inventuur. Kaitstavate 

taimeliikide inventuuri välitööd tuleb teostada ajavahemikus mai kuni juuli kahel korral, et tuvastada 

varased ja hilised liigid. Inventuuri peab tegema kaitstavaid taimeliike tundev botaanik. Antud ala 

puhul pöörata erilist tähelepanu keskkonnaregistrisse kantud taimeliikide nõmmnelgi, hanepaju, aas-

karukella ja metskevadiku esinemisele. Taimede leiukohad kanda joonistele ning vajadusel taotleda 

taimede ümberasustamiseks luba riigi Keskkonnaametist. Kaitsealuse liigi ümberasustamise kord on 

sätestatud Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2014. aasta määruses nr 248. 

Ehitamise ajaks tuleb töömaa vahetus läheduses esinevate kaitsealuste liikide kasvukohad piirata 

ajutise piirdega. Kaitsealuste taimeliikide kasvukohtades ja väljaspool töömaad on keelatud ladustada 

ehitusmaterjale ning sõita sõidukite ja ehitustehnikaga. 

Kuklaste pesade kaitsmine 

Enne tööde alustamist tuleb ehitusmaal läbi viia kuklaste pesade asukohtade tuvastamine.  

Ehitamise ajaks tuleb töömaa vahetus läheduses esinevate kuklaste pesad piirata ajutise piirdega. 

Juhul kui kuklase pesa takistab ehitustöid tuleb see teisaldada vastavalt mürmekoloogi (zooloogi) 

soovitustele. 

Kanakulli elupaigast tulenevad nõuded 

Alal on II kaitsekategooria kaitsealuse liigi kanakulli elupaik (KLO9119484). Puude raiumine ja 

kavandatavad ehitustööd tuleb läbi viia lindude, sh kanakulli pesitsusvälisel ajal 1. augustist 31. 

jaanuarini. Piirang ehituskuupäevadele ei pruugi kehtida kogu elupaigas, kui eelnevalt on välja 

selgitatud, millises Nõmme-Mustamäe MKA osas kanakull konkreetsel aastal pesitseb. Piirangutega 

alad täpsustab Tallinna Keskkonnaamet konkreetse aasta aprilli lõpuks. 

 

Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Ehitustööde vahetusse lähedusse jäävaid olemasolevaid puid tuleb kaitsta vigastuste eest. Puu tüve 

kaitsmiseks paigaldatakse selle ümber  püstised prussid. Tüve ja prusside vahele tuleb panna 

pehmendus (kivivill, autorehvid vms). Prussidest kaitse peaks ulatuma kogu tüve kõrguseni. Tuleb 

vältida raskete veokite liikumist ja ehitusmaterjalide ladustamist puude juurtele. Tallamise eest kaitset 

vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni. Juhul kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjale 

puu alla ladustama, siis kaetakse koht ca. 20 cm paksuse liivakihiga ja paigaldatakse puidust restid 

materjali alusteks. Kaevetööde teostamisel tohib võimalikult vähe kahjustada puude juuri. Üle 4 cm 

jämedusi juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui see on aga möödapääsmatu, siis tuleb see tellida 

litsentseeritud arboristilt. 

Olemasolevate puude võradele tuleb teostada hooldus- ja kujunduslõikust.  
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3.8.3 Jäätmekäitlus 

 

JÄÄTMEKAVA  ehitamine x lammutamine x 

Koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Tallinna Linnavolikogu 

8. septembri 2011 määrusega nr 28 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjale. 

II. JÄÄTMEKÄITLUS – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis 

Jäätmekood Jäätmeliik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

17 01 01 Betoonäärekivid 
9 t 

Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 

jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

17 01 01 Betoonkivikate - t Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 01 02 Tellised - t Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 02 01 Puit 
172 t 

Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 

jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

17 02 02 Klaas - - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 02 03 Plast - - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 03 02 Asfaldijäätmed 
47 t 

Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 

jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

17 04 07 Metallisegud - t Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

15 01 Pakendid (nt. 

puitalused, kile, 

paberkartongpakend, 

jms) 

- t 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 08 02 Kipsipõhised 

ehitusmaterjalid 
- t 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 09 04 Ehitus- ja 

lammutussegapraht 
- t 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 06 05* Eterniit või muu 

asbesti sisaldavad 

ehitusmaterjalid 

- - 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

08 01 11*, 

15 01 10* 

Lahustite ja/või muu 

ohtlikke aineid 

sisaldavad jäätmed 

- t 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

17 09 03* Ohtlikke aineid 

sisaldav muu ehitus- 

ja lammutuspraht (sh 

segapraht) 

- - 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

20 03 01 Prügi 

(segaolmejäätmed) 
- t 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil 

     

*- ohtlikud jäätmed 

III. PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss 
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Pinnase liik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas (17 05 04) 

2330 t 

Kooritakse eraldi ja kasutatakse samal ehitusel 

haljastamiseks. Ülejääv kasvu-pinnas antakse 

üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba 

omavale jäätmekäitlejale 

Kivid ja pinnas (17 05 04), 

 
7180 t 

Jäätmekava kinnitamisel taotletakse kaevise 

ladustamiseks riigi Keskkonnaametist 

nõusolek. 

Võimalusel taaskasutus kohapeal 

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid 

ja pinnas (17 05 03*) 
- - 

Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. 

 

    

 

IV. SELGITUSED jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad. 

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda 

materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada 

Tallinna Keskkonnaametiga. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik omab jäätmeluba või teatud juhul 

registreeritud riigi Keskkonnaametis (Harju kontor Viljandi mnt 16, Tallinn). 

Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 

Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 

10 m3 mahutit paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on 

märgistatud ehitusprojekti põhijoonisel (või lisatud skeemil). Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu 

tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires 

selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 

Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või 

kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.) pakendijäätmete 

taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastava jäätmeloa omavale jäätmekäitlejale.  

Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt 

märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud 

kindlalt suletavasse mahutisse. 

Kui tekkib kahtlus, et pinnas või olla saastunud õliga või teiste ohtlike jäätmetega, võetakse juhiste 

saamiseks ühendust Tallinna Keskkonnaametiga (tel.: 64 04 285). 

Peale ehitustööde lõpetamist, ehitise kasutusloa taotlemisel vormistatakse jäätmeõiend ja kinnitatakse 

Tallinna Keskkonnaametis. Selle jaoks kogutakse kokku kõik ehitustööde ajal jäätmete üleandmis-vastuvõtu 

aktid. 

 

MÄRKUSED: 

Antud ehitusobjekti jäätmekava on koostatud ainult ülaltoodud ehitusprojektile. 
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4 Tööde teostamine 

4.1 Tööde teostamise üldosa 

Ehitaja peab teehoiutööde tegemisel lähtuma Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrusest 

nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " ja Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 

27 lisa nr 1 „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“. Arvestama peab Maanteeameti poolt 

koostatud teetööde tehnilisi kirjeldusi ja projektis esitatud nõudeid. Juhul kui ilmnevad tööd, mis ei 

kajastu eelpool mainitud dokumentides, siis tuleb lähtuda töödele tee omaniku poolt kehtestatud 

tehnoloogilistest juhistest ja vastuvõtu eeskirjadest, arvestades Eesti Vabariigi standardite, nende 

puudumisel teiste riikide standardite nõudeid. 

 

4.2 Ettevalmistustööd  

Vahetult enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma 

kõikide tehnovõrkude valdajate esindajad. Lisaks on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama 

kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Ehitaja ei tohi kahjustada 

olemasolevaid õhu- ja maakaabelliine ning torujuhtmeid. Kõik tööd tuleb kooskõlastada 

võrguvaldajatega. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada käesoleva projekti kooskõlastuste 

koondnimekirjas märgitud tingimustega. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude 

valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised. 

Ehitustööde piirkonda jäävad geodeetilise mõõdistusvõrgu punktid nr PP 10798 ja PP 3241 tuleb 

säilitada. Juhul, kui tekib vajadus punktide ümberpaigutamiseks, siis tuleb tellida punkti 

ümberpaigaldamise töö vastavat litsentsi omavalt isikult. Geodeetilised tööd punktide asendamisel 

kuuluvad Maa-ameti poolt vastuvõtmisele ning andmed tuleb edastada Maa-ameti Geodeesia 

osakonnale. 

 

Ehitusaegsed märkimistööd ja teostusmõõdistused. 

Märkimis- ja mõõdistustöödel saab kasutada geodeetilise tööde aruandes (REIB OÜ  töö nr TT-4620) 

toodud mõõdistamise lähtepunkte Lest 97 koordinaatsüsteemis ja Balti 77 kõrgussüsteemis. 

 

4.3 Ehitusaegse liikluskorraldus 

Ehitustööde ajal tuleb osaliselt sulgeda järgmised tänavad: Männiliiva tn, Sütiste tee ja Piiri tn. 

Olenevalt ehitustööde etappidest peab ehitaja koostama vahetult enne tööde algust liiklusskeemid. 

Viimased tuleb kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga.  Liikluskorraldus peab arvestama kõikide 

töödega, mis toimuvad ehitustööde piirkonnas ja lähiümbruses. Arvestama peab ka ühistranspordiga 

tagades selle takistuseta läbipääsu. Vajadusel rakendada kogu ehitusperioodi vältel 

liikluskorraldajaid. 

Liikluskorraldus teetööde ajal peab olema otstarbekas ning arvestama töö kestvust, iseloomu ja 

liiklusolusid. Ükski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla kehtestatud varem või pikemale 

teelõigule, kui see on vajalik. Teetööde ajal peab olema liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele 

liiklejatele tagatud juurdepääs nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui 
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see enne teetöid oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada tee lühiajalisel sulgemisel, siis 

selles lepitakse eelnevalt kokku nimetatud kohtade omanike või valdajatega. 

Maa-alused kommunikatsioonid tuleb paigaldada enne katendikonstruktsioonide ehitamist. Soovitav 

on torustikud ja kaablid paigaldada samades etappides kui tee-ehitus. Sel juhul pole vaja täiendavat 

liikluse sulgemist ja ümbersuunamist. 

Ajutise liikluskorraldusega vastuollu sattuvad liiklusmärgid tuleb kinni katta. Teabetahvlid 

paigaldada vähemalt 1 nädal enne ehitustööde algust. 

Liiklus tuleb korraldada vastavalt määrusele "Liikluskorraldus nõuded teetöödel" (13.07.2015 nr 90). 

 

 

5 Hooldusjuhend 

Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning 

tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. 

Tee ja rajatiste hooldamisel lähtuda Majandus ja taristuministri 14.07.2015 vastu võetud määrusest 

nr 92 "Tee seisundinõuded". 

Linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema 

kinnisasja vahel asuval kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab 

kõnniteel ohutult liigelda. 

Vastavalt Majandus ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 lisale 2 on tänavate ja teede 

seisunditasemed järgmised: 

o Ehitajate tee,  jalgratta- ja jalgtee, kõnnitee – 3; 

o Sütiste tee, Piiri tn – 2; 

o Männiliiva tn, parkimisplats, jalgtee – 1. 

Seisunditasemele vastavad nõuded on toodud sama määruse lisas 3. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral. Talvised 

seisunditasemed vastavalt  määruse nr 92 lisale 7 on järgmised: 

o Ehitajate tee – 4; 

o Jalgrattatee, kõnnitee – 3; 

o Sütiste tee, Piiri tn, Männiliiva tn, parkimisplats, jalgtee – 2; 

Tee talvised seisundinõuded on toodud määruse lisas 8. Lume ladustamiseks kasutada teega 

külgnevaid haljasalasi.  

Kevadised hooldustööd, nagu liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine, talihoolduse 

käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu sõiduteelt, kõnniteelt ja mujalt 

teemaalt peavad olema lõpetatud hiljemalt tee omaniku ja hooldaja vahel kokku lepitud tähtajaks, 

kuid mitte hiljem kui iga aasta 15. maiks. 

 

 

Koostas: Henno Grenzen 


