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Kasutatud lühendite loetelu 
PA – puurauk 

TAB – tihe asfaltbetoon (pragune AC surf); 

PAB – poorne asfaltbetoon (praegune AC base); 

FWD – ing. falling weight deflectometer ehk langeva koormusega kandevõimemõõtmise 
seade; 

SCI ehk pinna kõverustegur (ing. Surface Curvature Index) – iseloomustab 
kandevõimemõõtmistes FWD seadmega teekatendi ülemist 300 mm osa, asfaltkatte ja 
killustikaluse seisukorda; 

BDI ehk aluse vigastatuse tegur (ing. Base Damage Index) – iseloomustab 
kandevõimemõõtmistes FWD katte pinnast 300 kuni 600 mm sügavusel asuva kihi 
seisukorda; 

BCI ehk aluse kõverustegur (ing. Base Curvature Index) – iseloomustab 
kandevõimemõõtmistes FWD katte pinnast 1200 kuni 1500 mm sügavusel asuva kihi; 

KAP – Eesti Maanteeameti Elastsete katendite arvutamise programm; 

IRI – ing. International Roughness Index ehk tee tasasus; 

CPT – ing. Cone penetration test ehk surupenetratsiooni test; 

WST – Rootsis kasutatav keerdpenetratsiooni test; 

DP – ing. Dynamic probing ehk dünaamilise penetratsiooni test; 

PK – pikett (vastab 100 m pikkusele lõigule); 

SP – külmakerkelisuse näitaja külmakerketestist; 

 

 

  



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

4 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

Sissejuhatus 

Eestis on varasemalt rajatud erinevaid tee -ja raudteelõike, mille muldkeha ja aluspinnaste 

rajamiseks on kasutatud põlevkivi kaevandustest pärinevaid lubjakivist täitematerjale. 

Enamasti puudub ülevaade kuidas on need lõigud vastu pidanud ajas klimaatilistele 

tingimustele ning kasutuskoormusele. Kuigi Estonia kaevandusest toodetava 

lubjakivikillustiku purunemiskindlus ei ole märkimisväärselt madalam võrreldes teiste 

Vabariigis kasutatavate  täitematerjalide purunemiskindlusega, seisneb tema suurim 

erinevus lubjakivi külmakindluses. 

Majandus - ja kommunikatsiooni ministeerium (edaspidi MKM) ja Eesti Energia AS pöördusid 

Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi Taltech) poole sooviga lasta ülikooli teadlastel hinnata 

Eesti Energia Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse lubjakivikillustikku sobivust Rail 

Baltic (edaspidi RB) raudtee muldkehas ja kõrval-ning hooldusteede ehitusel. Lähteülesande 

koostamisel otsustati tööde tõepärasuse tõstmiseks avada ka nn. analüüsitavad teelõigud. 

Need on lõigud, kus varasemalt on kasutatud lubjakivikillustikku raudteede ja maanteede 

konstruktsioonides. Analüüsitavate teelõikude avamisel võtta materjalide proovid ja 

kontrollida nende võimalikke muutusi ajas ning töötada võimalusel välja lubjakivikillustiku 

retseptid kasutamaks seda toodet raudteede ja maanteede ehitustel. Oluliseks aspektiks 

hinnangu andmisel oli arvestada lubjakivikillustiku püsivust ajas analüüsitavatel teelõikudel. 

Väljapakutava koostöölepingu sisuks oli  lasta ülikooli teadlastel töötada välja 

lubjakivikillustiku ja tuha baasil retseptid, mis oleksid sobivad kasutamiseks RB raudtee 

muldkehas ja kõrval-ning hooldusteede ehitusel. Tulenevalt soovist nimetatud retsepte 

aherainest toodetud lubjakivikillustiku kasutada ja kõigi turuosaliste kohta laiemalt 

rakendada, liitus kaasfinantseerijana Rail Baltic Estonia OÜ (edaspidi RBE). 

Arvestades eelpool kirjeldatud osapoolte huvide kattuvust, lepiti kokku käesoleva töö 

teostamises, milleks  sõlmiti kolmepoolne leping TalTech (Töövõtja), Eesti Energia (Tellija) ja 

Rail Baltic Estonia OÜ (Kaasfinantseerija) vahel, vastavalt TalTechi poolt tehtud 

pakkumisele. Tellija ülesandeks jäi uuringuks vajalike lähteandmete esitamine, 

analüüsitavate teelõikude lahti kaevete teostamine ning katseobjektide proovide ja Estonia 

kaevanduse lubjakivikillustiku ning Eesti Energia energiatootjate tuhkade proovide transport 

Töövõtjale Töö teostamise kohtadesse. 

Töö koosneb vahearuandest ja lõpparuandest. Vahearuanne esitati Tellijale 1. veebruar 

2019. Käesoleva töö käsitleb lõpparuannet, mis esitati Tellijale märtsi lõpp 2019. Kuna 
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uuringu ülesanne sisaldab ka põlevkivi tuha võimalikku kasutust RB trassil ning Töö 

paremaks õnnestumiseks tahtis Töövõtja teha ka pikemaajalisi, 28 päeva, tuha proovikehade 

survetugevuse, lõhestustõmbetugevuse ning külmakindluse katseid, siis kokkuleppel Tellija 

ja Kaasfinantseerijaga esitasime nende katsete tulemused ja järeldused aprilli lõpus 2019 

ning need on lisatud käesolevasse lõpparuandesse.  

Käesolev lõpparuanne koosneb töö eesmärgi ja ülesande püstituse peatükist, lõpparuande 

sisust vastavalt Töövõtja 18.07.2018 pakkumisele ning lõpparuande kokkuvõttest ja 

järeldustest. 
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1. Töö eesmärk ja ülesande püstitus 

Käesolevas töös „lubjakivikillustiku“ all peame silmas põlevkivi rikastusprotsessi tulemusel 

saadud lubjakivi päritoluga toodet.  

Käesolev uuring keskendub olemasolevate tee-ja raudteelõikude (edaspidi katselõigud), 

mille ehitamisel on kasutatud põlevkivi kaevandamisel toodetud lubjakivikillustikku (muldkeha 

või teede aluste rajamiseks) toimivuse ja püsivuse hindamisele. Selleks avati katselõigud 

(teostas Eesti Energia) ning toimus katsematerjali analüüs ja katsetused TalTech laboris. 

Tulemuseks on hinnangu ning retseptide väljatöötamine, millisel määral on lubjakivikillustiku 

kasutamine sobilik Rail Baltic raudteetrassi muldkeha ning trassi madala koormusega kõrval- 

ning hooldusteede ehitamiseks, võttes arvesse lubjakivikillustiku püsivust ajas 

analüüsitavatel teelõikudel. 

Eesti Energia energiatootmise üksuste tuhkade sobivust pinnaste ja teede aluste 

stabiliseerimisel on ka varem uuritud. Tulenevalt põletustehnoloogia muudatustest, on 

tänased tuhad oma omadustelt erinevad võrreldes varasemate tuhkadega. Oluline muutus 

on toimunud põlevkivituha survetugevuses – tulenevalt põletusprotsessi temperatuurist on 

uute tuhkade survetugevus madalam. See vähendab ka tuha kasulikku toimet teedeehituse 

seisukohast, kus stabiliseerimist kasutataksegi just materjalide surve- ja nihketugevuse 

tõstmiseks.  

Antud töös katsetatakse tänaste tuhkade sobivust pinnaste stabiliseerimisel ning antakse 

hinnang mil määral on tuhkade kasutus sobilik RB trassi madala koormusega kõrval- ning 

hooldusteede ehitamiseks.  

1.1. Töö eesmärk 

Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivikillustiku ja 

Eesti Energias tekkivate tuhaliikide sobivust, sh retseptide väljatöötamist Rail Baltic 

raudteetrassi muldkeha ning trassi madala koormusega kõrval- ning hooldusteede 

ehitamiseks. Töö osaks on ka lubjakivikillustiku mahtude hindamine Rail Baltic raudtee ning 

kõrval-ja hooldusteede ehitamiseks nende sobivuse korral ning majandusliku põhjendatuse 

analüüs, vastavalt Rail Baltic eelprojekti ning muude asjakohaste dokumentide ja uuringute 

alusel. 

1.2. Hüpoteesid 

Töö põhineb kahel seatud hüpoteesil. 
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1. Eesti Energia Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse lubjakivikillustikku on 

vähemalt osaliselt võimalik kasutada RB raudteetrassi muldkeha ning trassi 

madala koormusega kõrval- ja hooldusteede ehitusel. Eelduseks on teadmine  et 

analüüsitavatel teelõikudel, kus on kasutatud kaevandusest pärinevat 

lubjakivikillustikku, on teekonstruktsioonide toimivus vähemalt võrdväärne 

võrreldes sarnastes tingimustes töötavate „traditsiooniliste“ konstruktsioonidega 

ning selle kogemuse alusel on lubjakivikillustiku edukas kasutus võimalik ka 

tänapäevastes infrastruktuuriobjektide ehitusel. 

2. Eesti Energia Energiatootmise üksuste tuhkasid on võimalik kasutada RB 

raudteetrassi madala koormusega kõrval- ja hooldusteede stabiliseerimisel. 

1.3. Projekti kava ja teostamise metoodika 

Vastavalt töövõtulepingule on projekti teostamine jaotatud 2 etapiks – vahearuandeks ning 

lõpparuandeks.  

Vahearuande sisu oli osapoolte vahel kooskõlastatud 20.11.2018 Eesti Energia AS ja 

Taltech vahelises koosoleku memos punkt 3 (lisa 1). Vahearuanne sisaldas tegevusi, mis oli 

vahearuande esitamise ajaks teada. Vahearuande kokkuvõtet ja peamisi järeldusi tutvustati 

14.02.2019 toimunud vahearuannet kokkuvõtval koosolekul (lisa 2). 

Töö teostamise tehniliseks eelduseks oli esmalt analüüsitavate teelõikude avamised ja/või 

läbipuurimised ning analüüsitava materjali TalTech laborisse kohale toimetamine. Seda 

teostas Tellija (Eesti Energia AS) alltöövõtja Skinest OÜ oktoobris-novembris 2018. Selleks 

teostati penetratsioonid, läbipuurimised ja šurfiaukude avamised proovivõttudeks järgnevatel 

aastaid tagasi valminud raudtee- ja teelõikudel, kus oli teada põlevkivi rikastamisel tekkinud 

lubjakivikillustiku kasutus muldkeha ja aluste rajamisel: 

x Oru jaama raudteelõik 

x Jõhvi-Uikala maanteelõik 

x RMK Kärekonna metsatee lõik 

16. novembri 2018 seisuga olid kõik proovid analüüsitavate teelõikudelt TalTechi laborisse 

toodud edasisteks analüüsideks.   

Proove analüüsitavatel teelõikudelt analüüsiti TalTech Teede ja liikluse teadus- ja 

katselaboratooriumis ning Teede Tehnokeskuse laboris. 
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Töö teostamiseks oli vajalik ka lubjakivikillustiku ja tuha proovide võtmine ja toimetamine 

Eesti Energia poolt TalTech laborisse puiste mahumassi määramiseks, retseptide 

väljatöötamiseks ning tuha analüüsiks. Vastavad kogused ning proovide kohale toimetamise 

tähtajad on kajastatud 20.11.2018 Eesti Energia AS ja Taltech vahelises koosoleku 

protokollis (lisa 1). Eesti Energia toimetas vajalikud kogused TalTech laborisse detsember 

2018 ning see võimaldas TalTechil teostada vajalikke analüüse vastavalt Töö sisule. 

Lähtuvalt Eesti Energia valikust, kasutatakse katsetes/analüüsides järgnevat 2 tuha liiki: 

x Keevkihtkatla lendtuhk (8. plokk, I väli), lühidalt nimetame CFB tuhk; 

x Tolmpõletuse filtrituhk (väävliärasussüsteemi tuhk), lühidalt nimetame deSOx tuhk 

Käesolevas Töös vaadeldakse Estonia kaevandusest pärineva lubjakivi killustiku 0/90 ja 

0/300 fraktsioone. 
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2. Lõpparuande kokkuvõte ja järeldused 

Käesolevas töös käsitletakse lubjakivikillustikuna põlevkivi rikastusprotsessi tulemusel 

saadud lubjakivikillustikku fr 0/90 mm (varasemalt on nimetatud ka kui „aheraine“), mille töö 

kirjutamise ajal kehtinud toimivusdeklaratsioon on esitatud lisas 11. 

Käesoleva töö lõppjäreldusena leiti, et põlevkivi rikastusprotsessi tulemusena saadud 

lubjakivikillustik fr 0/90 mm on sobilik kasutamiseks RB raudteetrassi muldkeha ehitamiseks 

järgides peatükis 3.7.6 esitatud nõudeid. Muldkehasse (ing. sub-grade) paigaldatavaks 

sobilikuks materjaliks on lubjakivikillustiku fr 0/90 mm ja kvartsliiva segu suhtes 70/30%. 

Alternatiiviks on kasutada ka  EVS-EN 13285 järgset terakoostise kategooriale GV vastavat 

sidumata segu killustikufraktsioonidest fr 0/90 ja fr 4/63 mm (orienteeruvad suhted vastavalt 

60 ja 25%) ning kvartsliivast, mille osakaal on 15%. 

Tuleb siiski rõhutada, et põlevkivi rikastusprotsessil saadava lubjakivikillustiku kasutus ei 

lahenda täielikult RB trassi ehituseks vajaminevate materjalide vajadust, kuid leevendab 

probleemi. Lubjakivikillustiku fr 0/90 mm baasil tehtava seguga on võimalik asendada 

muldkeha ehitamiseks vajaminevat liiva või kruusa vähendades nende vajaminevat hulka, 

kuid see ei asenda nõudlust kõrgekvaliteedilise killustiku järele. 

 
 

2.1. Järeldused raudtee-, maantee-ja metsateede vaatluse ja 

mõõtmistulemuste põhjal 

Lubjakivikillustik puhtal kujul (pealt kiilutuna) sobib hästi madalamaklassiliste teede, 

metsateede, maaparanduslikel eesmärkidel kasutatavate teede, sh RB hooldusteede 

(viimase katendi näidis on esitatud peatükis 3.8) ehitamiseks, samuti kasutamiseks platside 

ja kergliiklusteede alla. Peatükkides 3.3, 3.4 ja 3.7.2 käsitletud Jõhvi – Uikala riigitee 

muldkeha on ehitatud puhtal kujul põlevkivi rikastusprotsessil saadud lubjakivikillustikust 

(projektis nimetatud kui „aheraine“), mis oli osaliselt taaskasutatud ja osaliselt uus. Teed 

kasutab märgataval hulgal raskeliiklust, see paikneb niiskes ümbruskonnas, kuid selle 

vaatlus- ja mõõtetulemused võimaldasid järeldada, et lubjakivikillustiku kasutamine muldkeha 

ehitamiseks ei ole kuidagi kahjustanud tee omadusi. Väga häid kogemusi on saadud 

vaatluse all oleva lubjakivikillustiku kasutamisest ka metsateede ehituses, mida on käsitletud 

peatükkides 3.5, 3.6 ja 3.7.2. 
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Raudteelõigu Jõhvi – Vaivara rekonstrueerimisel 90-ndate lõpus oli pikiprofiili 

korrigeerimiseks ja raudtee kandevõime tõstmiseks kasutatud lubjakivikillustiku-kvartsliiva 

segu, mis paiknes otse ballastikihi all. Käesolevas projektis võeti nimetatud materjalist 

analüüsimiseks proove Oru raudteejaama peatee alt (mida on käsitletud peatükkides 3.2 ja 

3.7.1), millest nähti, et lubjakivi oli raudteeballasti all täielikult säilinud, kuid ka seda, et 

kasutatava liiva omadustel on otsene mõju segu käitumisele, mistõttu esitati sellele 

täpsustavad nõuded peatükis 3.7.6. 

Käesoleva projekti tulemused võimaldavad järeldada, et lubjakivikillustiku ja liiva segu sobib 

hästi kasutamiseks raudteede ja kõrgemaklassiliste teede muldkehade ehitamiseks. Sobiliku 

seguna saab käsitleda sellist, milles sisaldub 70% mahust lubjakivikillustikku fr 0/90 mm ja 

30% mahust kvartsliiva (settekivimist valmistatud liiva kasutamine ei ole lubatud). 70/30 segu 

alternatiivina võib käsitleda ka erinevatest killustikufraktsioonidest ja liivast valmistatud 

sidumata segu, mis võimaldab vähendada liiva osakaalu. Peatükis 3.7.3 toodud näites 

kasutati segus 60% fr 0/90 mm, 25% fr 4/63 mm ja 15% kvartsliiva. 

Rail Baltica hooldusteede ehitamist kasutades lubjakivikillustikku fr 0/90 mm on käsitletud 

peamiselt peatükis 3.8, milles arutleti ka võimaluse üle kasutada vaadeldavate teede 

ehitamiseks põlevkivituhaga stabiliseerimist. 

Põlevkivituhkade kõige reaalsem kasutusvõimalus Rail Baltica ehitamisega seoses oleks 

turbapinnaste ajutine mass-stabiliseerimine. See võimaldab lahendada ehitusmasinate 

liikumise küsimused ning ehitada turbaaladele püsivamat lahendust. Ajutine seetõttu, et 

koostatav püsiv lahendus ei toetuks täielikult ja vaid stabiliseeritud turba omadustele. 

Kaalumist väärivaks alternatiiviks on mass-stabiliseeritud turbasse rajatud geosünteediga 

ümbritsetud pinnasvaiad. Teemat on täpsemalt käsitletud peatüki 3.8 lõpus. Lisaks sobib 

mass-stabiliseeritud turvas iseseisvalt, ilma pinnasvaiadeta, hooldusteede aluseks, mis 

võimaldab vältida probleeme järelvajumitega. Seega oleks mass-stabiliseerimisest 

kahekordne kasu. Lisaks võimaldasid käesoleva projekti raames tehtud katsed 

põlevkivituhaga stabiliseeritud killustikuseguga soovitada P-I teedel mustsegu (MSE) 

asendamist CFB tuhaga valmistatud kihtstabiliseeritud kihiga (katsetulemused on esitatud 

peatükis 3.8). 

Põlevkivi rikastusprotsessi tulemusel saadud lubjakivikillustiku fr. 0/90 mm üheks kasutust 

piiravaks teguriks on olnud katseliselt leitud suhteliselt kõrge orgaanilise aine sisaldus ja nõrk 

külmakindlus. Käesolevas projektis on küsimust käsitletud peatükkides 3.7.4 ja 3.7.6. 

Määrates orgaanikasisaldus korrektselt vastavalt standardis EVS-EN 1744-1:2010 toodud 
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nõuetele (kasutades piisavat katsekogust, mis jagatakse osaproovideks), saadakse 

tänapäevase rikastusprotsessi läbinud materjali osas tulemuseks, et selle orgaanilise aine 

sisaldus on vähene ning et tegemist ei ole huumuse, vaid kõrge temperatuuri juures ära 

põleva materjaliga (põlevkivi), millest tuleneb massierinevus ja mida loetakse 

kuumutuskaoks.  

Vaadeldes külmakindlust, siis põlevkivi rikastusprotsessi tulemusel saadud lubjakivikillustiku 

fr 0/90 mm tulemused on märgatavalt nõrgemad kõrgeklassilise killustiku väärtustest, kuid 

arvestades käesolevas projektis soovitatud kasutuskohti, on selle näitajad piisavad. 

Täiendavalt kontrolliti veel ka fr 0/90 mm keskkonnaohutust kasutades EVS-EN 1744-3:2002 

täitematerjali leostuskatset ja määrates sellest tulnud leoveest ohtlike komponentide 

sisaldus, millest järeldus, et materjal ei kujuta keskkonnaohtu (peatükk 3.7.5). 

 

2.2. Lubjakivikillustiku mahtude arvutus 

RB raudteetrassi teatavates (ülemistes) kihtides, kus on rangemad nõuded, ei ole põlevkivi 

rikastusjäägist toodetud lubjakivikillustiku kasutus võimalik. Küll aga on nimetatud materjal 

sobilik kasutamiseks raudteetrassi alumises muldkehas. Minimaalse kihi paksus, kus on 

võimalik kasutada lubjakivikillustikku raudteealuses muldkehas, on 1,38 m, kus kogu 

konstruktsiooni paksuseks on 2,5 m arvestusega, et külmumissügavus mõõdetuna 

ballastikihi alt on 2,05 m. 

Kogu raudteetrassi Eesti osa ulatuses saab potentsiaalselt lubjakivikillustikku kasutada 

raudteealuses muldkehas ca 9,85 miljonit m3. Käesoleva aruande tulemusena leiti, et 

põlevkivi rikastusjäägist valmistatavat lubjakivikillustikku fr 0/90 mm on võimalik kasutada 

kogu RB raudteetrassi, v.a Ordoviitsiumi kandvatel lubjakivi aladel, kuid ka autoteede 

muldkeha ehitamiseks juhul, kui segada lubjakivikillustik kvartsliivaga suhtes 70/30% 

(killustik/liiv). Taoline segu võimaldab head tihendatavust, tagab vajaliku kandevõime ning 

kuna suured poorid on liivaga täidetud, on takistatud muldkeha eluaja jooksul võimalikust 

lubjakivikillustiku vähesest purunemisest tingitud pinnaseosakeste ümberpaigutumised ja 

seeläbi muldkeha omaduste halvenemine. Liiv pehmendab lubjakivikillustiku terade vahelisi 

pingekontsentratsioone ning tagab muldkehale vajaliku veejuhtivuse ja külmakerkekindluse. 

RB eelprojekti teetüüpidele tuginedes saab nimetatud lubjakivikillustiku-liiva segu suhtes 

70/30% kasutada ka kogu RB kõrval-ja hooldusteede ehitusel, kus põlevkivi rikastusjäägist 
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toodetud lubjakivikillustiku kogumaht on ca 2,56 miljonit m3. See segu saab asendada RB 

eelprojektis toodud teetüüpidel alljärgnevaid kihte: 

1. teetüüpide K-I ja K-II puhul on tüüpkonstruktsioonile samaväärne konstruktsioon 

selline, kus kõik kihid, v.a kõige ülemine kiht (killustikkate või kruusasegu), saab 

asendada sama seguga, s.o lubjakivikillustiku fr 0/90 segu liivaga suhtes 70/30 %. 

Tulenevalt RMK kogemustest ja TTK stendil saadud katsetulemustest oleks sobilik 

kasutada lubjakivikillustiku fr. 0/90 mm ka täiesti iseseisvalt, kuid tingimusel, et 

materjal kiilutakse sobiliku fraktsiooniga killustikuga (näiteks fr. 31.5/63 mm või 4/63 

mm), mille peale tuleb 10 cm kruusast või killustikust kulumiskiht, kusjuures ka 

viimase saaks valmistada põlevkivi rikastusjäägist tulenevast lubjakivist. See 

võimaldaks hoida kokku hooldusteede osas liiva mahus ning ehitada hooldusteid 

taaskasutatavast materjalist.  

2. teiste teetüüpide puhul (v.a tüüp A3-I, kus lubjakivikillustikku ei kasutata) saab 

tüüpkonstruktsioonides täitepinnase kihi asendada sama seguga, s.o 

lubjakivikillustiku fr 0/90 segu liivaga suhtes 70/30 %.  

Põlevkivituhkade kõige reaalsem kasutusvõimalus Rail Baltica ehitamisega seoses oleks 

turbapinnaste ajutine mass-stabiliseerimine, mis tagab suurema pinnase tugevuse ning 

võimaldab pinnasvaiade paigaldamist ja kasutamist RB muldkeha all turbarikkal pinnasel. 

Põlevkivituha hinnanguliseks koguseks mass-stabiliseerimise korral on umbes 175 000 tonni, 

kuid see kogus vajab täpsustamist edasiste tööde või uuringute käigus. Käesolevas uuringus 

on arvestatud, et optimaalne põlevkivituha kogus turba mass-stabiliseerimiseks oleks ca 200 

kg/m3 ning toimuks turbarikastel aladel kus turbakihi keskmine paksus on 2 meetrit või 

enam.   

 

2.3. Majanduslik ja sotsiaal-majanduslik  põhjendatus 

Üldised järeldused Eesti Energia lubjakivikillustiku kasutamise kohta Rail Baltic´u trassi 

muldkeha ehitusel. 

1. Eesti Energia killustiku transport raudteel Jõhvi kaubajaamast RB trassi läheduses 

asuvatesse killustiku liivaga segamise kohtadesse (näit Pärnu kaubajaama) on nii 

finantsiliselt kui ka sotsiaalselt konkurentsivõimeline kohalikest kaevandustest pärit 

materjaliga (täiteliivaga) võrreldes. 
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2. Eesti Energia võimekus killustikku tarnida on ca 1 miljonit tonni aastas (üks 

rongikooseis päevas) 

3. Arvestades RB muldkeha ehitusmaterjali (eelkõige täiteliiva) tarbevarude jaotust ja 

raudteel toimuva killustiku veo suhtelist odavamat ühikuhinda ning 

keskkonnasõbralikkust autotranspordiga võrreldes, on Eesti Energia killustikku 

majanduslikult ja sotsiaalselt otstarbekas kasutada eelkõige Pärnust lõuna poole 

jääva RB muldkeha ehitusel. Seetõttu on majandusklikult mõttekas transportida 

killustikku mööda raudteed võimalikult kaugele, so Pärnu kaubajaama. 

4. Eesti Energia aherainest toodetud lubjakivikillustiku kasutamine RB muldkeha 

ehitamiseks annab ka sotsiaalse ja keskkonnakaitselise efekti, võimaldades ära 

hoida kahju looduskeskkonnale, mis tekiks uute kaevanduste avamisel. 

5. Eesti tööealisel elanikkonnal on märkimisväärne nõudlus (kokku ca 11 miljoni eurot) 

kaevandustegevusest rikkumata looduse kui turuvälise keskkonnakauba järele, mis 

säilib tänu uute kaevanduste rajamata jäämisele RB trassi ümbruses. Eesti Energia 

aherainest toodetud lubjakivikillustiku kasutamisest tekkiv positiivne sotsiaalne ja 

keskkonnakaitseline efekt (ja selle rahaline ekvivalent) võrreldes RB ehituse tarbeks 

avatavatest kohalikest kaevandustest pärit täiteliivaga on täiendavaks  argumendiks 

EE lubjakivikillustiku kasutamise majanduslikus põhjendatuses. 

6. Kui Eesti Energia killustikku ei kasutata ja sellele eelistatakse uute karjääride avamist 

RB trassi ümbruses, siis on nõudlus tekkimata jääva looduskahju järele käsitletav 

avatavate karjääride väliskuluna, tuleb sotsiaalsel tasuvusanalüüsil sisestada 

alternatiivse ehitusmaterjali  (täiteliva) hinnale. 

7. Eesti Energia poolt pakutava killustiku (fraktsioon 0-90) kasutamine RB muldkeha 

ehitusel koos raudteel segamiskohta (soovituslikult Pärnu kaubajaama) 

transportimisega on nii majanduslikult kui sotsiaalset tasuv ettevõtmine, mis lisaks 

otsesele majanduslikule ja keskkonnakasule toetab  ringmajanduse kontseptsiooni 

ning omab seega positiivset mainekujunduslikku väärtust. 
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3. Lõpparuande sisu 

3.1 Lubjakivi killustiku (0/90 ja 90/300) puistemahumassi määramine 

Lubjakivikillustiku fraktsioonide fr. 0/90 ja fr. 90/300 mm puistemahumass (ρb) määrati Eesti 

Energia poolt tarnitud materjalist AS Teede Tehnokeskuse laboris. Kuna proovi maksimaalne 

terasuurus on suurem kui katsestandardi EVS-EN 1097-3 käsitlusala, kasutati katseanumat 

mahuga 224,6 l. Puistemahumass määrati loodusliku niiskuse juures. Tulemused on esitatud 

tabelis 1. Teisisõnu kaalub üks kuupmeeter fr. 0/90 mm 1.23 tonni ja fr 90/300 1.28 tonni. 

Tavaliselt on peenema fraktsiooniga materjal kõrgema mahumassiga, kui jämeda 

fraktsiooniga, kuid antud juhul on tulemus vastupidine. Erinevus on siiski väike ning 

katsetulemusi üks ehk tulemustes võib olla sees mõningane katseviga. Teine võimalus on 

see, et fr 100/300 sisaldab vähemal hulgal orgaanilist ainet (antud juhul põlevkivi) kui fr. 0/90. 

Põlevkivi erimass on ca 1.8 Mg/m3 (olenevalt leiukohast võib olla ka kuni 2.2 Mg/m3), 

lubjakivil vahemikus 2.3…2.8 Mg/m3 ning kui põlevkivi sisaldus proovis on kõrgem, saadakse 

ka madalam mahumass. 

Tabel 1. Lubjakivillustiku fraktsioonide 0/90 ja 90/300 mm puistemahumass loodusliku niiskuse juures 

 Fr. 0/90 mm Fr 90/300 mm 

Üksikkatse 1, ρb (Mg/m3) 1,22 1,29 

Üksikkatse 2, ρb (Mg/m3) 1,23 1,27 

Üksikkatse 3, ρb (Mg/m3) 1,24 1,28 

Keskmine, ρb (Mg/m3) 1,23 1,28 

Niiskus, w (%) 4,7 3,9 

Fr 0/90 ja 90/300 puistemahumassi katseprotokollid on esitatud lisas 4 ja 5. 
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3.2 Olemasolevate lubjakivikillustikuga ehitatud raudteelõikude analüüs 

3.2.1. Taustinformatsioon 

Teadaoleva info põhjal on 1990-ndate aastate lõpus rekonstrueeritud Tallinn – Narva 

suunaline raudteelõik vahemikus Jõhvi – Oru (km 269…279) ja Oru – Vaivara (km 279 – 

289) kasutades muldkeha ülaosas liiva ja lubjakivikillustiku segu eesmärgiga tõsta raudtee 

kandevõimet ja tasandada pikiprofiili. Lubjakivikillustiku kasutamise eesmärgiks oli tõsta 

paigaldatava kihi kandevõimet ning liivaga segamise eesmärgiks vähendada protsentuaalse 

orgaanilise aine sisaldust kihis, kuna katsetuse tulemus ületas maksimaalset piirväärtust 

(katse tehti SNiP´i alusel, katsetulemused ei ole teada). 

Antud lõik on huvipakkuv ka seetõttu, et sellel suunal on liikunud kogu Ida-suunaline transiit 

ehk raudteetrass on olnud raskesti koormatud. Kumulatiivne koormus vahemikus Jõhvi – Oru 

on olnud peale rekonstrueerimist aastast 1998 ca 589 miljonit brutotonni. Kuna Oru – 

Vaivara lõigul oli kuni aastani 2009 kaks paralleelset peateed, siis jagunes nende vahel ka 

koormus. Täna alles oleval lõigul (mis oli kuni aastani 2009 peatee II ehk peatee I võeti sellel 

aastal üles) on kumulatiivne koormus olnud ca 300 miljonit brutotonni. Kaubarongide 

liikumiskiirus on olnud 80 km/h, reisirongidel 120 km/h. 

Käesoleva projekti eesmärkide täitmiseks valiti detailsemalt uuritavaks lõiguks Oru – Vaivara 

km 279…280, täpsemalt Oru raudteejaam, kuna kolme paralleelse raudteeliini olemasolul 

oleks võimalik raudteeliiklust uuringutööde läbiviimiseks vajadusel põhiliinist mööda suunata.  

Vaadeldava raudteelõigu projekt- ega täitedokumentatsiooni ei leitud (või on need hävinud), 

kuid olemas on ristlõigete inglisekeelsed joonised aastast 1997 („tender drawings“). Kuna ei 

ole täpselt teada, kuivõrd ehituslahendus esitatud joonistest lähtus, ei tehta nende alusel 

siinkohal põhjalikumat analüüsi, vaid keskendutakse projekti raames läbi viidud 

uuringutulemustele. Tähelepanu saab siiski juhtida joonisele 1, millest nähtub, et kui 

olemasoleva muldkeha tugevus ja külmakindlus on piisavad, tuli sellele paigaldada eraldav 

geotekstiil, mille peale 0.15 m liivakiht. Ballastikihi paksus mõõdetuna liipri alt pidi olema 

minimaalselt 0.35 m. 
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Joonis 1. Peatrassi ristlõike joonis 

Joonisel 1 on näidatud liiprite äärest lähtuvad katkendjooned, mille selgitust joonisel ei ole. 

Vaadeldes teisi jooniseid (näiteks väljavõte joonisel 2) nähtub, et tegemist on arvestusliku 

koormusjaotusnurgaga 1:1 (ehk 45⁰), missugusele alale mõjub raudteeveeremitest tulenev 

koormus. 

 

Joonis 2. Joonisel 1 kujutatud katkendjoon kujutab koormusjaotusnurka 

Ristlõigete jooniste ja nendes sisalduva info kohaselt oli ballasti all ja geotekstiili peal oleva 

0.15 m paksuse liivakihi ülesanne kaitsta geotekstiili purunemise eest („sand layer protects 

geotextile separaator from abrasioon and puncture by the ballast“). Liivakihist oli lubatud ka 

loobuda, kui geotekstiili omadused hõõrde ja läbisurumise vastu on nõutud 

miinimumväärtustest kõrgemad ning kui insener muudatuse heaks kiidab. Liiva-

lubjakivikillustikuga segu kihi paksus võis olla ka suurem kui 15 cm olenevalt vana muldkeha 

omadustest. Nimelt oli projektis kindlad nõuded ballasti alla jääva kihi ja muldkeha 

kandevõimele CBR-protsentidena nagu nähtub jooniselt 3. 
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Joonis 3. Ballasti alla jäävate materjalide nõutud tugevused väljendatuna CBR-protsentidena. 

Täiendava taustinformatsioonina küsiti suuliselt infot vaadeldava raudteelõigu 

rekonstrueerimise või hooldamisega seotud olnud isikutelt. Nendeks olid praegune Eesti 

Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin, infrastruktuuri direktor Ivo Laht, Kaupo Sirk, kes 

oli raudteelõigu ehitajapoolne projektijuht ja Arvo Smiltinš, kes teostas järelevalvet Jõhvi – 

Oru ja Oru – Vaivara lõikude rekonstrueerimisel. 

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juhilt Riho Vjatkinilt saadi raudtee tasasust iseloomustavad 

pallivuse näitajad. Hr. Vjatkini info kohaselt ei ole põlevkivirikastusjäägist toodetava 

lubjakivikillustiku kasutamine raudteede muldkehades halvendanud nende toimivust, pigem 

vastupidi ehk lubjakivikillustiku kasutamine on end õigustanud. Peamised probleemid 

esinevad tema sõnul vanade muldkehadega, mis sisaldavad savikaid/saviseid materjale 

põhjustades kandevõimeprobleeme ja külmakerkeid ning läbi selle raudtee tasasuse 

muutusi. Olukorda on parandatud geosünteetide (geotekstiilid ja –võrgud) kasutamisega 

rekonstrueerimistööde käigus. 

Hr. Ivo Lahelt saadi info eelnevalt käsitletud raudteelõiku läbinud brutotonnide ja 

liikumiskiiruste osas, kuid lisaks veel ka täiendavat taustinformatsiooni, mis täiendas Hr 

Vjatkinilt saadud infot seoses pallivusega. 

Raudtee tasasuse ja geomeetria ühtlust iseloomustava pallivuse näitajad on esitatud tabelis 

2, millest nähtub, et osad lahtrid on märgistatud punasega. Raudtee tasasust mõõdetakse 

kord kuus teemõõduvaguniga, mis kogub nelja erinevat mõõdetavat parameetrit, mis 

iseloomustavad raudtee tasasust ja mille järgi arvutatakse pallivuse väärtus. Mida kõrgem 

number, seda ebatasasem raudtee on. Tabelis 2 on esitatud Jõhvi – Oru (km 269…279) ja 

Oru – Vaivara (km 279 – 289) aastate keskmised pallivuse väärtused vahemikus 

2006…2018. Kui väärtus ei ületa 500, on tasasus hea, selle ületamisel on vaja pealisehitust 

korrigeerida, mida tehakse läbi ballastikihi toppimise. Kuna pallivuse väärtused sõltuvad 
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väga mitmest tegurist (lisaks arvestusse võetud mõõteväärtustele ka ilmastikust, mis mõjutab 

näiteks külmakerkeid), siis selle põhjal ei ole võimalik teha järeldusi lubjakivikillustiku ja liiva 

segu toimivuse kohta. 

Tabelis 2 paistab eriti silma km 279…287 aastatel 2007…2009 ja periood peale seda. Aastal 

2007 on pallivuse väärtus järsult tõusnud, peale mida see suurenes veel märkimisväärselt, 

kuid peale korrigeerimist aastal 2010 on muutused olnud pigem marginaalsed. Väärtuste 

järsk paranemine peale aastat 2009 ja olukorra säilimine on seotud sellega, et tabel sisaldab 

peatee nr 1 mõõteväärtusi. Nimelt enne aastat 2009 pärinesid mõõteandmed peateelt nr 1, 

mis võeti peale nimetatud aastat üles. Hetkel kasutusel olev tee oli siis peatee nr 2, mis 

muutus peale paralleelse trassi eemaldamist peatee nr 1-ks ning järgnevad pallivuse 

väärtused kirjeldavad seda. 

Tabel 2. Lubjakivikillustiku ja liiva segu kasutatud raudteelõigu pallivuse väärtused aastast 2006 

 

Hr. Laht ja Vjatkin selgitasid, et pallivus näitab geomeetria vigu ning on enamasti Eesti 

raudteedel seotud ballastikihiga. Muutused geomeetrias on paratamatud, mistõttu vajatakse 

aeg-ajalt geomeetria korrigeerimisi. Toppimist ja geomeetria korrigeerimisi tehakse vastavalt 

vajadusele näiteks pöörmete ja kurvide piirkonnas ning iga 5…7 aastase intervalli tagant 

ennetava tegevusena kogu raudteevõrgu ulatuses. Peale remonti aastast 1998 ei ole Jõhvi – 

Vaivara lõigul ballasti vahetatud, piirdutud on vaid toppimisega, mille käigus on vastavalt 

vajadusele ballastkillustikku lisatud.  

Suuliselt küsiti infot ka Hr. Arvo Smiltinšilt, kes teostas järelevalvet Jõhvi – Oru ja Oru – 

Vaivara lõikude rekonstrueerimisel ning oli ka peale seda tihedalt seotud nimetatud 

lõikudega. Tema sõnutsi pallivuse väärtuste halvenemisel muldkeha probleeme enamasti ei 
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kahtlustatud – tol ajal tekitasid probleeme rööbaste kinnitused, mis ei võimaldanud hoida raja 

geomeetriat korrektsena. Lisaks mõjutab pallivuse väärtusi tugevalt see, millal on toimunud 

viimased toppimis- ja rihtimistööd, kui ajavahemik läheb liiga suureks, hakkab pallivuse 

väärtus järsult suurenema. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et Eesti Raudtee kogemused põlevkivirikastusjäägist toodetava 

lubjakivikillustiku osas on head ning ei ole ühtegi märki, et selle kasutamise tõttu oleks 

raudtee seisukord halvenenud, pigem vastupidi. Raudteede tasasusi mõjutavad enim vanad 

(külmakerkelised) muldkehad, pöörmete ja roobaste kinnituste kvaliteet ning hooldustööde 

intervall. 

Hr. Kaupo Sirgilt, Ivo Lahelt ja Arvo Smiltinšilt uuriti infot ka ehitamise käigu kohta. Kuna 

täitedokumentatsiooni ei ole, pole infot ka kasutatud materjalide osas, mis võimaldaks 

võrrelda materjalidega seoses olnud ja olemasolevat olukorda. Liiva ja lubjakivikillustiku 

segamise üheks eesmärgiks oli summaarse orgaanikasisalduse vähendamine. Tellija 

aktsepteeris materjali segu, kuna see oli vajalike omadustega ning külmakerkekindel. 

Hr. Sirgi sõnutsi tuli lubjakivikillustik nii Estonia kui Ahtme kaevandustest, mida kinnitas ka hr. 

Laht. Killustike täpne jagunemine on ebaselge, kuid tõenäoliselt ehitati Jõhvi – Oru lõik 

peamiselt Ahtme materjalist ja sealt edasi Estonia killustikust, kuid see võis olla ka 

vaheldumisi. Ahtme materjali kvaliteet oli kõikuv, kuna killustiku tootmiseks vajaminevaid 

(korrektseid) sõelu ei olnud, mistõttu ei suudetud hoida püsivaid fraktsioone. Kasutatud liiv 

tuli nii Pannjärve liivakarjäärist kui ehitamise tarbeks ehitaja poolt avatud liivakarjäärist. Kui 

eelprojekti joonistel oli kirjas, et ballastialuse kihi paksus pidi olema 15 cm, siis reaalsuses 

võis seda olla ka rohkem vastavalt olukorrale ja vajadusele. 

Eesti Energia sõnutsi on nii Ahtmest kui Estoniast pärit lubjakivikillustik saadud 

lõhkamisprotsessi tulemusel, mis on läbinud põlevkivi eemaldamiseks rikastusprotsessi. 

Seega lõigul Jõhvi – Vaivara, sh Oru jaamas oleva lubjakivikillustiku esmane 

purustusprotseduur on pidanud olema lõhkamisprotsess. 

 

3.2.2. Raudteetrassi uuringud 

Mõõdistustööd teostati Oru jaamas kuupäevadel 29.10…08.11.2018, kus geotehniliste 

uuringute käigus puuriti 9 puurauku, tehti 21 surulöökpenetratsiooni, 13 löökpenetratsiooni 

ning kaevati 3 šurfi. Geotehnilised uuringud teostas Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia 
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Inseneribüroo, šurfid kaevas Skinest Technology AS ning proovid võttis TalTech Teede ja 

liikluse teadus- ja katselaboratoorium. 

Puuraugud, penetratsioonid ja šurfiaugud tehti raudtee pealisehitust eemaldamata kas kahe 

liipri vahelt või vahetult liipri servast arvestusega, et koormus langeb liipri äärest 45⁰ nurga all 

ning andes liiklusest toimuva koormuse edasi vaadeldavale ballastialusele materjalile (fotod 

1 ja 2). 

Kogu geotehniliste uuringute info on esitatud lisas 2 olevas aruandes, järgnevalt käsitletakse 

tähtsamaid nüansse. 

  

Foto 1. Penetratsioonide tegemine ja šurfiaugust pinnaseproovide võtmine 

Foto 2. Penetratsioonide tegemine ja šurfiaugust pinnaseproovide võtmine 

Geotehniliste uuringute käigus tehtud penetratsioonikatsete ja puuraukude põhjal oli raske 

eristada lubjakivikillustiku-liivasegust kihti ning selle sisse oli uuringu aruandes arvestatud ka 

all olnud looduslikust kruusast kiht. Hiljem tehtud šurfiaukude põhjal saab tuua põhjuseks 

killustiku-liivakihi väikese tüseduse. Šurfiaugud tehti Oru jaama mõlemasse otsa ja keskele 

ning nendest mõõdetud kihipaksused on esitatud tabelis 3, mille põhjal tuleb järeldada, et 

geotehnilise uuringu aruandes esitatud lubjakivikillustiku-liiva segu (aruandes nimetatud kui 

„liivaga segatud aheraine“) sisse on arvatud ka kihi all olnud kruuspinnas, mistõttu ei saa 

käesolevas analüüsis arvestada seal esitatud kihi 2 kihipaksuste ega pinnaseomadustega 

(proovid pärinevad liiga sügavalt ehk altpoolt vaadeldavat kihti) ning lähtuda tuleb vaid 

šurfiaukudest võetud lubjakivikillustiku-liivasegu pinnaseproovidest. 

Tabelist 3 nähtub, et killustiku-liivasegu paksus on enam-vähem sama, mis näidatud joonisel 

1, kuid ballastikiht on mõnevõrra suurem (vahemikus ca 38…48 cm). Tabelist 2 nähtus, et 

aastatel 2007…2009 on Oru jaama osa olnud halvas seisukorras, mis on nõudnud 
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toppimistööd ja võimalik, et ka ballasti lisamist, millega võiks selgitada projektsest suuremat 

kihipaksust. Kuna pallivuse tabelis on kahe tee andmed (kuni aastani 2009 ühe ja sealt edasi 

teise), siis selle põhjal ei ole võimalik teha täiendavaid järeldusi. 

Geotehnilise uuringu aruandest tuleb välja kaks nüanssi, mis võiks olla üheks ballastikihi 

lisamise põhjuseks: 

x esiteks on muldkeha ülaosas (geotekstiili all olev materjal) mittedreeniv ning kergelt 

külmaohtlik kruuspinnas, mis sisaldab kohati ka orgaanikat (fotodel 3 ja 4 on 

kujutatud geotekstiili alla jäänud muldkeha osa). Laboriproov nr. 9233 näitab, et selle 

sõelkõver väljub alumises otsas külmaohutu materjali piiridest olles seega 

külmakerkeline ja mille tugevusomadused on seega ka sõltuvad niiskussisaldusest. 

Lisaks on ka mullakiht säilinud suuremal osal alast mulde all; 

x teiseks leiti penetratsioonikatsete graafikutelt, et muldkeha tihedus hakkab langema 

1,0 m sügavuselt. See võib olla põhjustatud sellest, et ala täitmisel ei kasutatud kihi 

kaupa tihendamist ja tihendati vaid täite ülemine osa. Teine põhjus on see, et 

raudteeliikluse tihendav mõju ulatub ca 1 m sügavuseni. 

Seega võib raudteeballasti juurde lisamise vajadus (või projektsest suurem kihipaksus) olla 

tingitud muldkeha järk-järgulisest tihenemisest, veerežiimi muutustest ning materjali 

külmumis-sulamisprotsessi tulemusel tulevatest vajumistest. 

Tabel 3. Šurfiaukude info Oru raudteejaamas 

Kiht Šurf 1 (Tallinna 
pool) Šurf 2 (keskel) Šurf 3 (Narva pool) 

Ballast* 60 cm 66 cm 56 cm 
Killustiku-liiva segu 20 cm 15 cm 18 cm 

Geotekstiil Olemas Olemas Olemas 

Mulde ülaosa Kruuspinnas Mullane kruus Liivpinnas (kohati 
orgaanikaga) 

*Kogu ballastikihi paksus (mõõde liipri alt on ca 18 cm vähem) 
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Foto 3. Šurfiauk Oru raudteejaamas (muldkeha pinnas)  

 

Foto 4. Šurfiaugu kiht Oru raudteejaamas (muldkeha pinnas otse geotekstiili alt) 

Geotehnilise uuringu aruandes esitatud penetratsioonigraafikutelt joonistub väga selgelt välja 

vahemik ca 0.5…0.8/0.9 m (näiteks joonis 4 uuringupunktist SPL-13), mille vastupanu 

löökpenetreerimisele on olnud oluliselt kõrgem, kui alumistel kihtidel: lubjakivikillustiku-liiva 

segu (vahemik 60…80 cm) kihi läbistamiseks kasutati 20 cm läbimiseks 40…60 lööki 

(keskmine ca 50), mille võib lugeda vähemalt võrdseks tiheda kruusaga. Võttes aluseks 

Maanteeameti Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi tabeli L2.T3, siis kruusa 

elastsusmoodul on E = 150 MPa ja sisehõõrdenurk φ = 43⁰. 

Peale 1 m pinnase vastupanu väheneb oluliselt ehk pinnas on nõrgem ja mitte nii tihedas 

olekus. Kuigi penetratsioonigraafikutel esineb selles piirkonnas mõningast varieeruvust, on 
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näitajad siiski oluliselt kõrgemad, kui all paikneva muldkeha materjalil, millest saab järeldada, 

et kiht on heas seisukorras (teemat on täiendavalt käsitletud järgmises peatükis).  

 

Joonis 4. Näide Oru jaama penetratsioonigraafikult, uuringupunktist SPL-13 

Šurfiaukudest saadud lubjakivikillustiku-liiva segu vahetult peale välja kaevamist on kujutatud 

fotodel 5 ja 6, millest visuaalse vaatluse alusel nähtub, et materjal on heas seisukorras. 

Kõikidest šurfiaukudest võeti pinnaseproov laboratoorseks katsetamiseks, millega määrati 

TalTech´is ja Tampere Tehnikaülikoolis (viimases külmakerkelisus) materjali: 

x terastikuline koostis (vastavalt EVS- EN 933-1:2012, tulemused joonisel 5); 

x purunemiskindlus ehk Los Angeles, LA (vastavalt EVS-EN 1097-2:2010 fraktsioonist 

10/14 mm, mis saadi materjali laboratoorsel purustamisel); 

x kulumiskindlus ehk Micro-Deval, MD (vastavalt EVS-EN 1097-1:2011  fraktsioonist 

10/14 mm, mis saadi materjali laboratoorsel purustamisel); 

x külmakindlus (vastavalt EVS-EN 1367-1:2007 fraktsioonist 16/32 mm, mis saadi 

materjal sõelumisel); 

x veeimavus (vastavalt EVS-EN 1097-6:2013 fraktsioonist 4…maksimaalne, mis saadi 

materjali sõelumisel); 

x filtratsioonimoodul (vastavalt EVS 901-20:2013 fraktsioonist 0/4 mm, mis saadi 

materjali sõelumisel; koos sellega ka maksimaalne kuivmahumass ja optimaalne 

veesisaldus vastavalt EVS-EN 13286-2:2010); 

x kuumutuskadu ehk orgaanilise aine sisaldus (vastavalt EVS-EN 1744-

1:2010+A1:2012 fraktsioonist 0/16 mm, mis saadi materjali sõelumisel); 

x külmakerkelisus (vastavalt Soomes välja töötatud ka kasutusel olevale meetodile 

„Menetelmäkuvaus TPPT 6. Routanousukoe. Routimiskertoimen (SP) määritys 
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laboratorissa. Testi detailne eestikeelne kirjeldus ning tulemuste tõlgendamine on 

selgitatud allikas „Muldkehades ja dreenkihtides kasutatavate mineraalmaterjalide 

veejuhtivus-ja tugevusomadused seotuna terastikulise koostisega. Maanteeamet 

2016“ (Tehnikakõrgkool, 2016). 

Tulemuste analüüs esitatakse eraldi peatükis, kui käsitletud on ka maanteelõigult ja 

metsateelt kogutud andmed. 

  

Foto 5. Šurfiaugust välja võetud lubjakivikillustiku-liiva segu.  

Foto 6. Šurfiaugust välja võetud lubjakivikillustiku-liiva segu 

 

Joonis 5. Lubjakivikillustiku-liiva segu terastikuline koostis 

Joonis 5 järgi lubjakivikillustiku-liiva segu terastikuline koostis järgib alumises otsas peaaegu 

identselt külmakerkelise materjali piirjoont – Narva ots jääb napilt alla, Tallinna ots napilt 

ületab. Materjal liigituks pigem kergelt külmakerkeliseks, kuid erinevus on väga väike. 

Külmakerketesti alusel saadi külmakerkelisuse SP väärtuseks 2.82 mm2/Kh, mis vastab 

keskmiselt külmakerkelise materjali näitajale (väga külmakerkelise materjali piiriks on 

3.3 mm2/Kh). See siiski ei tähenda, et materjali tõttu tingimata külmakerkeid tekib, kuna 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

33 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

mõõdetud väärtus on saadud kõige halvemate tingimuste juures, mil külmumistsooni voolav 

vesi on lõputus koguses vabalt kättesaadav. Nii pallivuse väärtuste tabelis 2 kui ka 

raudteelõiku teadvate inimeste ütluste põhjal ei ole vaadeldav (ega ka muldkehas paiknev) 

materjal raudteele põhjustanud selle toimivust kahjustavaid külmakerkeid. 

Lubjakivikillustikuga seonduv koondanalüüs tehakse peatükis 3.6. 

Joonise 5 sõelkõveralt nähtub samuti, et kasutatud  lubjakivikillustik ei ole olnud 

maksimaalse teraläbimõõduga 90 või 100 mm. Raudteelõigu ehitamisel järelevalvet 

teostanud Arvo Smiltinši sõnutsi ei olnud kasutatud lubjakivikillustiku näol tegemist mitte nö 

kuhilast võetud töötlemata materjaliga, vaid toodetud lubjakivikillustikuga. Joonise 5 

sõelkõvera alusel näib, et kasutatud materjal võis olla fraktsiooniga kas 16…64 mm, 

20…70 mm või miski muu (täpsem analüüs tehakse peale seda, kui on käsitletud ka 

maantee ja metsatee tulemused peatükis 3.6). 

Koondandmed Oru jaamast võetud materjalide osas on esitatud tabelis 4. 
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Tabel 4. Lubjakivikillustiku-liiva segu omadused Oru raudteejaamas 

Omadus Tallinna ots Keskel Narva ots 

Purunemiskindlus (LA, EVS-EN 1097-

2) 
36.0% 35.0% 35.0% 

Kulumiskindlus (MD, EVS-EN 1097-1) 39.4% 35.0% 36.1% 

Külmakindlus (F, EVS-EN 1367-1) 3.9% 4.6% 4.4% 

Veeimavus (WA24, EVS-EN 1097-6) 4.5% 4.7% 5.3% 

Filtratsioonimoodul (k, EVS 901-20) 0.06 m/ööp 0.1 m/ööp 0.04 m/ööp 

Max. kuivmahumass (ρd, fr. 0/4 mm) 

(EVS-EN 13286-2) 
1.79 Mg/m3 1.77 Mg/m3 1.81 Mg/m3 

Optimaalne veesisaldus (WPr, fr 

0/4 mm) (EVS-EN 13286-2) 
10.6% 10.3% 10.3% 

Külmakerkelisus (SP) 2.82 mm2/Kh - - 

Kuumutuskadu (u, EVS-EN 1744-1) 2.42% 2.65% 2.40% 

Kandevõime Dynatest LWD 3031 

(300 mm plaat, 10 kg koormus) 
130 MPa 

75 MPa 

(kobestunud pind) 
85 MPa 

Kandevõime muldkehalt (kruusalt) 80 MPa 100 MPa 115 MPa 

Täitematerjalide katseprotokollid on esitatud lisas 8.  

 

3.3 Olemasolevate lubjakivikillustikuga maanteelõikude analüüs 

3.3.1 Taustinformatsioon 

Analüüsimiseks valiti T-13136 Jõhvi – Uikala maantee km 0…4.1, mille 

rekonstrueerimistöödel kasutati nii vana (olemasoleva) tee all olnud lubjakivikillustikku 
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(projektis ja täitedokumentatsioonis nimetatud kui „aheraine“) kui ka uut materjali, 

täitedokumentatsiooni põhjal fr. 0/120, mille peale paigaldati 36/73 mm. 

Projektlahenduse kokkuvõte 

Projektlahenduse aluseks olnud ehitusgeoloogiline aruanne toob välja järgmist (september 

2006, AS Teede Tehnokeskus; mõisted vastavalt refereeritavale aruandele): 

1. „Kate. 

a. Mustkate. 2,68 km ulatuses on teele paigaldatud mustkate. Kihi paksus 

0,1…0,25 m valdavalt 0,1…0,15 m. 

b. Kruuskate. Kate on ehitatud kruusast ja kruusliivast, sageli on kate 

segunenud põlevkivi aherainega. Kihi paksus valdavalt kuni 0,1 meetrit. 

Materjali jämepurrusisaldus (osised ø > 2 mm) on 36…55%, tolmu- ja 

savisisaldus (osised < 0,05 mm) 12…20%. Materjali filtratsioonimoodul on 

väiksem kui 0,04 m/ööp. 

2. Alus ja mulle. Mustkattega teelõigu alus ja kogu tee mulle on ehitatud purustatud 

põlevkivi aherainest. Kihi paksus varieerub vahemikus 0,2…0,9 m, keskmiselt 

0,45 m. Materjali osised ø > 10 mm on 16…49%, jämepurrusisaldus on 33…66%, 

tolmu- ja savisisaldus 2,7…28,2%. Materjali filtratsioonimoodul on väiksem kui 

0,04 m/ööp (märkus: Sojuždornii meetodil). PA-des nr. 5, 7 ja 9 esineb tolmliiva 

kiht paksusega 0,2…1,3 m. 

3. Muld on kohati jäetud mulde alt eemaldamata, kihi paksus 0,1…0,5 m. 

4. Turvas. Turba ja turvastunud mulla kiht on jäetud mulde alt eemaldamata, kihi 

paksus on 0,15...1,1 m. Turvas on keskmiselt lagunenud, sisaldab puu juuri ning 

taimejäänuseid. 

5. Liivad. Enamuses esinevad tolm- ja peenliivad. Kihtide paksused on vastavalt 

0,1…1,2 m ja 0,2…0,6 m. Tolmliiva jämepurrusisaldus on 0…3%, tolmu- ja 

savisisaldus on väga muutlik 3,4…57,4%. Keskliiva kiht on paksusega 

0,3…1,2 m. Materjali jämepurrusisaldus on 15%, tolmu- ja savisisaldus 

2,4…8,3%. Materjali filtratsioonimoodul on 0,64 m/ööp (märkus: Sojuždornii 

meetodil). 

6. Liivsavid ja saviliivad. Uuritud lõigu ulatuses esinevad erinevad savipinnased, mis 

labori tulemuste alusel jagunevad järgmiselt:  
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a. Kerge tolme liivsavi, kiht on läbitud 0,7…1,1 m ulatuses. Materjali 

jämepurrusisaldus on 1…4%, tolmu- ja savisisaldus 69,9…76,4%. 

Pinnased on tihkeplastse ja pehmeplastse konsistentsiga.  

b. Raske tolmne liivsavi, kiht on läbitud 1,4 m ulatuses. Jämepurrusisaldus 

on 2%, tolmu- ja savisisaldus 82%. Pinnas on tihkeplastse konsistentsiga.  

c. Raske tolmne saviliiv, kiht on läbitud 0,4…0,5 m ulatuses. Tolmu- ja 

savisisaldus 68,3…94,8%. Pinnased on kõva ja plastse konsistentsiga. 

Pinnasevesi. Geoloogilised uuringud tehti peale põua perioodi. Puuraukudesse pinnasevett 

ei ilmunud (v.a. PA-10 sügavusel 1,6 m), pinnavett esines kohati maantee kraavis ning tee 

kõrval kaevikutes. Kraavides ja kaevikutes on pinnavee tase alates 0,8 m tee tasapinnast. 

Tee lõigul olevad pinnased (savipinnased) on väga halva veejuhtivusega. Tee lõik kuulub III 

niiskuspiirkonnale.“ 

Projektlahenduseks koostati kahte tüüpi katendid: 

Tüüp I: PK 0+17 – 1+50; PK 8+25 – 10+75; 25+25 – 41+73 

x 4 cm TAB 12I; 

x 6 cm PAB 32; 

x 19 cm kiilutud killustikalus (16…32 + 8…12, millest ülemine 4 cm on kergimmutus); 

x min. 30 cm dreenkiht keskliivast; 

x min. 60 cm aheraine (olemasoleva katte alt saadav ehk taaskasutatud või 

juurdeveetav, arvutustes võrdsustati jämeda kerge saviliivaga); 

x Aluspinnas tolmne saviliiv, tolmne liivsavi. 

Tüüp II: PK 1+50 – 8+25; 10+75 – 25+25 

x 4 cm TAB 12I; 

x 6 cm PAB 32; 

x 19 cm kiilutud killustikalus (16…32 + 8…12, millest ülemine 4 cm on kergimmutus); 

x min. 25 cm dreenkiht keskliivast; 

x min. 40 cm aheraine (olemasoleva katte alt saadav ehk taaskasutatud või 

juurdeveetav, arvutustes võrdsustati jämeda kerge saviliivaga); 
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x Aluspinnas tolmliiv. 

Projektlahenduses nähti ette turba, turbamulla või mulla eemaldamise olemasoleva tee alt. 

Selleks tuli eelnevalt mustkate freesida, tõsta aherainest muldkeha kõrvale, kaevata 

turvas/turbamuld/muld välja ning paigaldada aheraine tagasi. Vajaliku pikiprofiili kõrguse 

saavutamiseks tuli uut aherainet juurde tuua. 

Dreenkihis tuli kasutada keskliiva, mille vähim filtratsioonimoodul on 3.0 m/ööp (märkus: 

Sojuždornii meetodil). 

Ehitusprotsessi tähtsaimad nüansid täitedokumentatsiooni põhjal 

Töökoosoleku protokollis nr. 5 (05.10.2007) on kirjas „Mulde ehitusel veenduti, et Sompa 

kaevanduse aheraine (fr. 0-200 mm) on parema kvaliteediga, kui Jõhvi tööstuspargist 

saadud“. Kaetud tööde aktidest nähtub, et uue lubjakivikillustikuna (aherainena) kasutati 

fraktsiooni 0-120 mm (protokollis mainitud 0-200 mm asemel), mille peale paigaldati fr. 36-

73 mm. Viimane tuli Ahtme kaevandusest, kuid täitedokumentatsioonis ei ole selgesõnaliselt 

kirjas, kust täpselt pärineb fr 0-120 mm. Ehitusobjekti päevikutest selgub, et 

lubjakivikillustikku (aherainet) on toodud Sompa ja Ahtme kaevandustest, viimast mainitakse 

hilisemal kuupäeval, millest võiks järeldada, et fr. 0-120 mm pärineb Sompa kaevandusest ja 

selle peale paigaldatud fr. 36-73 mm Ahtme kaevandusest. Ehitusobjekti alustades kasutati 

ka Jõhvi tööstuspargist pärinevat lubjakivikillustikku fr. 0-120 mm. Elastsusmooduliks 

muldkeha pealt saadi Inspector-seadmega ca 100…130+ MPa. 

Dreenkihi ehitamiseks tuli liiv Pannjärve karjäärist, kasutati looduslikku ehitusliiva. Dreenkihilt 

saadi Inspector-seadmega elastsusmooduliks ca 80…100 MPa. 

Killustikaluse ehitamiseks tuli materjal (fr. 32/63 mm ja fr. 16/32 mm) Aidu karjäärist. 

Tegemist oli lubjakivikillustikuga põlevkivirikastusjäägist. Kergimmutuse kiilumiskillustik fr. 

8/16 mm pärines AS Kunda Nordic Tsemendi Lõuna-Aru karjäärist. Elastsusmooduliks 

killustikaluse pealt saadi Inspectror-seadmega ca 180…190 MPa. 

 

3.3.2. Teelõigu uuringud 

Esimeseks vaadeldavaks väärtuseks on teelõigu kandevõime. Võrdlemiseks ja vajaliku 

kandevõime (elastsusmooduli) väärtuse leidmiseks on vaja arvestada koormussagedusega, 

mida projektdokumentatsioonis oli aastaks 2022 ennustatud järgnevalt koos selle põhjal 

arvutatud vajaliku teekatendi elastsusmooduliga: 
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x km 0 – 1.25: 190 telge/ööp -> 198 MPa; 

x km 1.25 – 4.0: 258 telge/ööp -> 207 MPa. 

Aasta 2017 liiklusloenduse järgi oli olukord järgmine, mis võetakse ka edaspidise analüüsi 

aluseks, kuna kirjeldab teelõigu olukorda täpsemalt: 

x km 0 – 4.0: 200 telge/ööp -> 217 MPa. Märkuseks, et teekatendi arvutamist koos 

koormussageduse leidmisega on vaadeldava teelõigu projekteerimise ja käesoleva 

aruande koostamise vahelisel ajal täiendatud, mistõttu on tulemused mõnevõrra 

erinevad. 

Teeregistris olemasolevad kandevõimeväärtused mõõdeti 27.06.2008. Käesoleva projekti 

raames mõõdeti teelt kandevõime uuesti kuupäeval 26.10.2018. Võrdlevad tulemused on 

esitatud joonisel 6, mille alusel on kandevõime piiripealne: keskmine väärtus oli aastal 2008 

199 MPa ja aastal 2018 samuti 199 MPa, mis näitab, et teekatend on kümne aasta jooksul 

olnud kandevõime osas stabiilne. Siiski leidub väga mitmeid punkte, mis ei täida vajaliku 

elastsusmooduli kriteeriumit, mistõttu võib öelda, et kogu teelõigu kandevõime on 

vajaminevast ca 10% madalam. 

Joonistel 7…9 on esitatud SCI, BDI ja BCI parameetrid: 

x SCI ehk pinna kõverustegur (ing. Surface Curvature Index) iseloomustab teekatendi 

ülemist 300 mm osa, asfaltkatte ja killustikaluse seisukorda. Jõhvi – Uikala tulemused 

jäävad enamasti allapoole piirväärtust ja kui mõni üksik koht välja arvata, on 

teekatendi asfaltkatte ja killustikaluse seisukord olnud stabiilne. 

x BDI ehk aluse vigastatuse tegur (ing. Base Damage Index) iseloomustab katte 

pinnast 300 kuni 600 mm sügavusel asuva kihi, antud juhul dreenkihi seisukorda. 

Enamus Jõhvi – Uikala tulemusi ületavad piirväärtust nii aastal 2008 kui 2018, mis 

viitab probleemsele piirkonnale vahemikus 300…600 mm. 

x BCI ehk aluse kõverustegur (ing. Base Curvature Index) iseloomustab katte pinnast 

1200 kuni 1500 mm sügavusel asuva kihi, antud juhul lubjakivikillustikust (aherainest) 

muldkeha alaosa. Jõhvi – Uikala mõõtetulemused jäävad veenvalt alla piirväärtuse 

olles aastate 2008 ja 2018 võrdluses stabiilsed ehk lubjakivikillustikust muldkeha on 

heas seisukorras. 
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Joonis 6. Kandevõimemõõtmise tulemuste võrdlus 

 

Joonis 7. SCI parameetrite võrdlus 

 

Joonis 8. BDI parameetrite võrdlus 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

40 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

 

Joonis 9. BCI parameetrite võrdlus 

FWD mõõtmistulemused osutavad, et teekatendiga on probleeme vahemikus 300…600 mm 

ehk seal, kus asub liivast dreenkiht. Analüüsides objekti projekt- ja täitedokumentatsiooni on 

võimalik leida vastuolu. Nimelt nõuti projektis keskliiva kasutust, kuid terastikulise koostise 

järgi paigaldati tegelikult ühtlaseteraline peenliiv. Katendiarvutuslikult on vastav võrdlus 

esitatud tabelites 5 ja 6, milles esimesel on kujutatud projektse katendi arvutuse tulemust 

(kasutades kõige uuemat Eesti Maanteeameti Elastsete katendite arvutamise programmi 

KAP versiooni) ja teises ehitatud lahendust (kasutades kõige uuemat KAPi versiooni täna 

kehtivate elastsusmoodulite väärtustega). 

Katendiarvutusest nähtub, et see oli dimensioonitud väga täpseks või isegi alla vajaliku, kuid 

täna on vajalik elastsusmoodul kõrgem ja seega on teekatend väiksema kandevõimega, kui 

liikluskoormus nõuaks. Kasutades keskliiva asemel ühtlaseteralist peenliiva, muutub 

katendiarvutus aladimensioonituks iga tugevuskriteeriumi alusel, eriti veenev on nihkepingete 

ületamine. Kandevõimemõõtmise tulemus siiski ei kinnita, et katend oleks nii tugevalt 

aladimensioonitud kui see on näidatud tabelis 6, kuid viitab siiski sellele, et dreenkiht on 

nõrgaks lüliks, mida näitab ka katendiarvutus.  
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Tabel 5. Projektse katendi katendiarvutus 2017 liikluskoormuse alusel 

 

Tabel 6. Ehitatud teekatendi arvutustulemus 2017 liikluskoormuse ja hetkel kehtivate materjalide 
tugevusparameetrite alusel 

 

Probleemide olemasolu katendiga kinnitab nii defektide inventeerimine kui teelõigu vaatlus. 

Inventeerimise tulemused on esitatud tabelis 8, kus nähtub peamisteks defektideks kitsas 

pikipragu ja kitsas vuugipragu. Inventeerimisega samaaegselt on tehtud ka teelõigu mõlemas 

suunas iga 10 m tagant ülespildistamine. Fotode vaatlemise alusel on lõigul oluliselt rohkem 

nii kitsast pikipragu kui võrkpragunemist, kui tabelis 7 kirjas on, eriti suunal Jõhvi -> Uikala 

(vastupidises suunas defekte praktiliselt ei esine). Näited nimetatud pragudest on esitatud 

fotodel 7 ja 8, mis on vajalikust nõrgema teekatendi tunnuseks suhtena teel liikleva 

raskeliikluse koormusesse. 
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Tabel 7. Defektide inventeerimise tulemused 2018 

 

   

Foto 7. Näide Jõhvi-Uikala kitsast pikipraost ja võrkpraost.  

Foto 8. Näide Jõhvi-Uikala kitsast pikipraost ja võrkpraost  

Fotodel 7  ja 8 Jõhvi – Uikala teelõigu suunas 1 on sisemises rattajäljes lõiguti kitsaid 

pikipragusid ja väga mitmetes kohtades välimises rattajäljes võrkpragu. Mõlemad on nõrga 

teekatendi tunnuseks suhtes koormussagedusse. 

Tabelis 7 sisaldub ka kokku 50 m kitsast vuugipragu. Antud defekt on reeglina tingitud 

külmakerkest ja/või töövigadest. Defekte on kujutatud fotodel 9 ja 10, mille alusel ei ole 

võimalik teha kindlaks nende täpset tekkepõhjust. Kitsast vuugipragu esineb vähe ning 
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teelõigu fotode analüüsimisel ei tuvastatud neid rohkem, kui kirjas defektide inventeerimise 

tabelis. 

  

Foto 9. Näide vuugipragudest Jõhvi-Uikala teel  

Foto 10. Näide vuugipragudest Jõhvi-Uikala teel. 

Lisaks kandevõimemõõtmisele ja defektide inventeerimisele mõõdeti veel ka teekatte 

tasasust ning roopa sügavust, mille tulemused on kujutatud joonistel 10 ja 11.  

IRI ehk tasasuse väärtus on valdavalt kas „väga hea“ või „hea“, kuid kohati ka „rahuldav“ 

(joonisel 10 horisontaaljooned tähistavad piiri, millest peab IRI väärtus olema väiksem), mille 

iseloomustused on järgnevad: 

x „väga hea“ – tasane teekate. Hea sõita, sõidukiirus kipub ületama lubatut; 

x „hea“ – üldiselt tasane teekate, esineb kerget pikisuunalist ebatasasust ning üksikuid 

põiksuunalisi ebatasasusi, mis üldiselt ei mõjuta sõidumugavust. Lubatud sõidukiirust 

kerge ületada; 

x „rahuldav“ – teekate suhteliselt ebatasane. Esineb üksikuid kergeid heitusid. 

Sõidukiirus üldiselt lähedal lubatule maksimaalsele sõidukiirusele, sõites on vaja 

teepinda jälgida. 

Tasasuse osas on sõidusuund 1 mõnevõrra halvem kui suund 2, kuid erinevus on väike. 
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Joonis 10. Teekatte tasasus (IRI, mm/m) mõõdetuna 2018 sügisel 

Roopa mõõtmistulemustes eristub suund 1 suunast 2 märgatavalt olles oluliselt suurema 

sügavusega. Kui suund 2 on valdavalt „rahuldav“, siis suuna 1 roopa sügavus on kohati isegi 

„väga halvas“ seisukorras: 

x „hea“ (roopa sügavus 5…10 mm) – teekattel ei ole roopaid märgata ning nende 

sügavus ei avalda mõju teekasutajale; 

x „rahuldav“ (roopa sügavus 10…20 mm) – teekattes olevad roopad on märgatavad. 

Vihmase ilmaga hakkab roobastesse kogunema vesi. Teekasutaja hakkab 

sõidutrajektoori valima; 

x „halb“ (roopa sügavus 20…30 mm) – roopad on teekattel selgelt eristatavad ja nad 

hakkavad mõjutama nii sõidutrajektoori kui ka -kiirust. Vihmase ilmaga koguneb 

roobastesse palju vett ja tekib oht sattuda vesiliugu; 

x „väga halb“ (roopa sügavus üle 30 mm) – teekattel olevad roopad on selgelt 

eristatavad ja nad mõjutavad sõidutrajektoori, kiirust ja ohutust. Roopad tekitavad 

teekasutajale liiklusohtlikke olukordi nii vihmase ilmaga kui ka kuivaga. 

Joonistel 12 ja 13 on eristatud sõidusuundade 1 ja 2 sisemine (tee telje poolne) ja välimine 

(kraavipoolne) roobas. See, et välimine roobas on sisemisest suurem, on tavapärane, kuna 

kraavile lähemal pole katendis paikneval materjalil nii suurt vastupidavust nihkepingetele, kui 

tee keskel. Suuna 1 välimise rattajälje roobas on oluliselt sügavam, kui suuna 2 vastav 

roobas. Nii visuaalne teekatte seisukorra vaatlus kui roopa sügavused näitavad, et suunal 1 

on liikluskoormus pidanud olema märgatavalt kõrgem, kui suunal 2. 
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Joonis 11. Roopa maksimaalne sügavus (mm) mõõdetuna 2018 sügisel 

 

Joonis 12. Sõidusuuna 1 (suund Jõhvi -> Uikala) sisemise ja välimise roopa sügavuse võrdlus 

 

Joonis 13. Sõidusuuna 2 (suund Uikala -> Jõhvi) sisemise ja välimise roopa sügavuse võrdlus 

Koos roopa sügavuse mõõtmisega saadi ka sõidusuuna roobaste omavahelised kaugused, 

mille järgi on võimalik tuletada roopa põhjustajat: kui vahekaugus on kitsam (kuni ca 

1600 mm), tuleneb see sõiduautode naastrehvide kulutavast toimest, kui laiem, võib 

põhjustajaks lugeda raskeveoste poolt tekitatud deformatsioonid. Mõõtmistulemused on 

kujutatud joonisel 14, mille alusel on roobaste omavaheline kaugus 1900…2200 mm ehk 

suuremas osas põhjustatud raskeveoste poolt. 
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Joonis 14. Roobaste vahekaugus 

Seega kõikidest teekattelt mõõdetavatest mittepurustaval teel saadavatest andmetest võib 

järeldada, et Jõhvi – Uikala teekatend (teekatend on mitmekihiline konstruktsioon, mis võtab 

vastu transpordivahendite koormuse ja jaotab selle muldkeha pinnasele ning koosneb 

kattest, alusest ja vajadusel dreenkihist ning lisakihtidest) ei oma piisavalt vastupanuvõimet 

teel esinevale koormusele, mida näitas ka katendiarvutus. Sõidusuund 1 on halvemas 

seisukorras võrreldes suunaga 2 tõenäoliselt seoses Uikala prügilasse liikuvate kaupa 

vedavate raskeveostega. Ka see kinnitab mõõtmistulemuste ja katendiarvutuse põhjal tehtud 

järeldust, et eksisteeriv teekatend on aladimensioonitud. Jõhvi – Uikala teelõigu näitajad 

(peamiselt FWD vajumikausi parameetrid ja teekattel esinevad defektid) ja ehitusaegne 

täitedokumentatsioon võimaldavad järeldada, et teekattel nähtavad defektid lähtuvad 

peamiselt dreenkihi liivast, kus liikluskoormuse poolt põhjustatud nihkepinged ületavad 

liivakihi vastupanuvõime. 

Järgnevalt käsitletakse teel tehtud geotehnilisi uuringuid, šurfide kaevamist pinnaseproovide 

võtmiseks ja viimaste katsetulemusi selgitamaks välja eelkõige muldkehas kasutatud 

lubjakivikillustiku omadusi. 

Geotehnilised uuringud ja šurfiaugud 

Jõhvi – Uikala teel km 0.0...4.1 tehti penetratsioonikatsed malelaua korras iga 100 m tagant 

ning puurauk pinnase kihtide ja laboriproovide võtmiseks iga 4. penetratsiooniaugu kõrvale. 

Uuringupunktid asetsesid tee ääres kindlustatud teepeenral eesmärgiga tagada meeskonna 

ohutus ning mitte kahjustada sõidutee asfaltkatet (foto 11). Arvestades, et ka maanteedel 

hajub liikluskoormus sügavusse liikudes laiemale alale, oli uuringupunktide muldkeha 

liikuvkoormusest mõjutatud. 
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Foto 11. Geotehnilised uuringud kindlustatud teepeenral 

Geotehnilise uuringu alusel on tee ja muldkeha kihtide paksused ning viimase omadused 

suuresti vahelduvad. Vaadeldes Oru jaama penetratsioonigraafikuid sügavusel, kus asetses 

lubjakivikillustiku-liiva segu (vahemik 60…80 cm), kasutati 20 cm läbimiseks 40…60 lööki 

(keskmine ca 50), kuid Jõhvi-Uikala maanteel sügavuse vahemikus 80…100 cm (katendi 

projektne paksus oli 60 cm, kuid puuraukude ristlõigete järgi võis see kohati olla ka paksem) 

kasutati 20 cm läbimiseks 20…241 lööki (keskmine ca 60). Erinevuse põhjuseks võib olla kihi 

eripära, kuna kasutatud on fraktsiooni 0…120 mm, kus suurte kivide vaheline ala on kas tühi 

või täitunud peeneteralisema ja pehmema materjaliga. Penetratsioonivarda sattumisel kivile 

on dünaamiline takistus väga kõrge, kuid kui satub kivide vahele või äärele, madal. 

Löökpenetreerimise andmete põhjal on võimalik suhteliselt täpselt eristada erinevate 

materjalide kihipiire ja väiksema usaldusväärsusega hinnata materjalide mahukaalu, 

tugevust ja jäikust, kuid selleks on vaja referentsandmeid – üheks allikaks on joonis 16, mis 

kehtib küll liivpinnastele. Meetod ei ole kuigi hea määramaks käsitluse all oleva pinnase 

(jämedateraline lubjakivikillustik) omadusi, kuid selle abil on edukalt võimalik teha suhtelist 

võrdlemist. Joonisel 15 on väljavõte allikast (Lunne T., 1997), kus võrreldakse omavahel 

erinevaid geotehniliste uuringute viise, mida teha objektil ja kus dünaamiline penetreerimine 

(Dy. Probing ehk DP) on esimesel real, mille alusel on see väga hea kasutamaks 

liivpinnasel. Kruusa ja nõrga kalju uuringutel on parimad meetodid sellised, mida Eestis ei ole 

saadaval. 

Joonisel 16 on väljavõte allikast (Jaaniso, 2012), kus on võrreldud omavahel 

surupenetratsiooni (CPT), keerdpenetratsiooni (WST) ja dünaamilise penetratsiooni (DP, kus 

HfA viitab koonuse geomeetriale, mis on levinud Skandnaavias) väärtusi liivpinnases. 
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Andmed ei ole seetõttu otseselt kohaldatavad lubjakivikillustikust valmistatud muldkeha 

uuringuks, kuid need võimaldavad teha teatavat võrdlust. Oru jaamas kasutati 

lubjakivikillustiku-liiva segu läbimiseks 40…60 lööki, mis vastab kas väga tihedale liivale või 

sellest tugevamale materjalile (Oru jaama käsitlevas peatükis võrdsustati need andmed 

tihedale kruusakihile vastava materjaliga). Jõhvi – Uikalas tulid tulemused eelpool nimetatud 

põhjustel väga laia vahemikku, kuid keskmise väärtusena saadi ca 60 lööki, mida võib samuti 

võrrelda tiheda kruusakihiga. 

 

Joonis 15. Erinevate geotehniliste uuringumeetodite omavaheline võrdlus 

 

Joonis 16. CPT, WST ja DP meetodi omavahelised võrdlused liivpinnases 
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Enamikel Jõhvi – Uikala penetratsioonigraafikutel on näha dünaamilise takistuse järsku 

vähenemist 1…1.2 m piirkonnas ja 1.5 m sügavusel kasutati 20 cm läbimiseks vaid ca 

10…20 lööki, kuid leidus ka kohti, kus vajati vaid 5 lööki või üle 60 löögi. Projekti kohaselt 

pidi tüüp I katendi kogupaksus olema minimaalselt 10 + 19 + 30 + 60 cm ehk kokku 119 cm, 

mille all olevaks pinnaseks saviliiv või liivsavi ja tüüp II puhul 10 + 19 + 25 + 40 cm ehk kokku 

94 cm, mille all tolmliiv. Seega on ootuspärane, et penetratsioonikatsetes dünaamilise 

takistus vähenes järsult peale 1…1.2 m. Teel võib siiski leiduda mitmeid selliseid kohti, kus 

kaevati välja rohkem materjali ja/või on lubjakivikillustik segunenud all oleva loodusliku 

pinnasega, mis võiks selgitada seda, et geotehnilises uuringus näidatud puuraukudes on 

teekatendi tüseduseks kohati märgatavalt rohkem, kui projektne lahendus nõudis ning et 

penetratsioonitakistus oli suurem. 

Geotehniline aruanne liigitles dreenkihis kasutatud liiva möllikaks liivaks (möllika pinnase 

peenosiste sisaldus ületab 15%) ning allpool kasutatud lubjakivikillustiku kruusaga ja liivaga 

möllsaviks (grupp D). Nendesse andmetesse, eriti lubjakivikillustiku tulemustesse, tuleks 

suhtuda konservatiivselt. Nimelt pinnaseproovide võtmiseks kasutati ca 10 cm 

siseläbimõõduga toru, mis süvistati pinnasesse löökide abiga. Torusse ei mahu suured 

lubjakivikillustiku tükid, mis seetõttu proovi võtmise käigus purunevad. Samuti ei võimaldaks 

kruusaga ja liivaga möllsavi nii kõrget dünaamilist takistust: võrdluseks saab kasutada 1.0 m 

ja 2.0 m andmeid, kus esimene on lubjakivikillustiku ja teine enamasti aluspinnase väärtus. 

Seega oleks korrektsem vaadelda šurfiaukudest saadud pinnaseandmeid. 

Šurfiaugud tehti kolme eri kohta arvestades järgmisi kaalutlusi: 

x šurf nr 1, km 0.1. Teeregistris sisalduvas kandevõimegraafikus oli selles kohas kõige 

nõrgem kandevõime, samuti ületas BCI arv piirväärtust indikeerides probleeme 

muldkehaga. Teeprojekti aluseks olnud ehitusgeoloogilise aruande kohaselt esines 

selles piirkonnas turvas. Seega eeldati, et taaskasutatud lubjakivikillustik on antud 

kohas olnud varasemalt pidevas liigniiskuses; 

x šurf nr 2, km 2.0. Tegemist oli nõrgema konstruktsioonitüübiga ehk tüüp II. Tee ääres 

kasvasid niiskuslembesed taimed, mistõttu eeldati, et kohast saab niiske materjali 

proovi; 

x šurf nr 3, km 2.9. Täitemaht oli olnud suur, mistõttu loodeti, et saab proovi 

samaaegselt nii uuest kui vanast lubjakivikillustikust. 

Šurfidest võetud dreenliiva sõelkõverad on esitatud joonisel 17 ja võrdluseks on lisatud 

täitedokumentatsioonist leitud kaks sõelkõverat koos külmakerkelise materjali piiridega. 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

50 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

Tegemist on ühtlaseteralise peenliivaga, mille peenosisesisaldus on suhteliselt kõrge 

(8…10%), kuid mis mahub külmaohutu materjali piiridesse. Liiva filtratsioonimoodul 

(vastavalt EVS 901:20) on vastavalt šurfiaukude järjekorrale 0.7, 0.9 ja 0.9 m/ööp. Liiv on 

külmaohutu, kuid ei ole sobilik kasutamiseks dreenkihis seoses liiga madalate 

tugevusnäitajate (arutletud eelnevalt) ja vähese filtratsioonimooduli tõttu. 

 

Joonis 17. Jõhvi-Uikala dreenkihi liiva sõelkõverad 

Šurfiaugust nr 1 saadi kätte vaid allpool kihis olnud taaskasutatud lubjakivikillustikku, kuna 

pealmine kiht oli mingil määral segunenud selle peal olnud liivaga. Šurfis 2 saadi kätte 

kuivades (või niisketes) oludes olnud uut ja taaskasutatud lubjakivikillustikku. Šurfist 3 saadi 

kätte kaks erinevat lubjakivikillustiku proovi, millest esimene on olnud kas kuivades või 

niisketes oludes ning teine on olnud püsivalt vee all. Mõningad fotod šurfiaukudest ja üldpilte 

objektil olnud lubjakivikillustikust on fotodel 12 kuni 17, millest nähtub, et materjali struktuur 

on selgelt eristatav, kuid kivide ümbruses on ka märgatavalt peenemateralist materjali. 

Šurfiaukudest võetud proovide terastikulised koostised on näidatud joonisel 18. 

  

Foto 12. Šurfiauk 1 kaevamine     

Foto 13. Šurfiauk 1 kaevamine 
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Fotodel 12 ja 13 sai taaskasutatud lubjakivikillustikku eristada väga suurte lubjakivitükkide 

olemasolul. 

  

Foto 14. Šurfiauk 2 ja 3 kaevamine  

Foto 15. Šurfiauk 2 ja 3 kaevamine    

  

Foto 16. Šurfiauk 2 ja 3 kaevamine 

Foto 17. Šurfiauk 2 ja 3 kaevamine    

 

Joonis 18. Jõhvi-Uikala muldkehast võetud lubjakivikillustiku terastikulised koostised 

Sõelkõverate alusel joonisel 18 on võimalik järeldada, et põlevkivi rikastusjäägist toodetud 

lubjakivikillustik fr 0/120 (või ka jämedam fraktsioon taaskasutatud materjali osas) on aja 
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jooksul kas peenenenud või on need segunenud või segatud peenematerjalise materjaliga. 

Tõenäoliselt on juhtunud mõlemat, kuid täpset ulatust on siiski keeruline määrata, kuna pole 

teada, missugune oli nii uue kui taaskasutatud materjali algne terastikuline koostis. Projekti 

juurde kuulunud ehitusgeoloogilise uuringu aruanne tõi välja järgmised laused: „(kruus)kate 

on ehitatud kruusast ja kruusliivast, sageli on kate segunenud põlevkivi aherainega“ ning 

„mustkattega teelõigu alus ja kogu tee mulle on ehitatud purustatud põlevkivi aherainest.“ 

Seega taaskasutatud lubjakivikillustik (aheraine) on pidanud olema segunenud peenema 

materjaliga, samuti on materjal võinud ka nii ehituse kui šurfiaukude kaevamise käigus 

seguneda muu pinnasega. Lubjakivikillustiku pikaajalist vastupidavust analüüsitakse 

täpsemalt peatükis 2.6, kui esitatud on kõikide vaadeldud objektide kõik andmed. 

Jõhvi – Uikala teelt võetud lubjakivikillustiku proovide laborikatsetuste andmed ja eri kihtidelt 

mõõdetud kandevõimed on esitatud tabelis 8.  
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Tabel 8. Lubjakivikillustiku (tee muldkeha) omadused Jõhvi-Uikala teelõigul 

Omadus 
Km 0.1 Km 2.0 Km 2.9 

Vana Uus Vana Kuiv Märg 

Purunemiskindlus (LA, 

EVS-EN 1097-2) 
36 34 35 37 38 

Kulumiskindlus (MD, 

EVS-EN 1097-1) 
33.4 32.7 34.6 33.6 30.5 

Külmakindlus (F, EVS-

EN 1367-1) 
4.6 0.9 18.5 5.8 8.0 

Veeimavus (WA24, 

EVS-EN 1097-6) 
4.6% 3.7% 5.2% 4.9% 4.7% 

Filtratsioonimoodul (k, 

EVS 901-20) 
0.03 m/ööp - Ei küllastu 0.02 m/ööp 0.03 m/ööp 

Max. kuivmahumass 

(ρd, fr. 0/4 mm, EVS-EN 

13286-2) 

1.73 Mg/m3 - 1.48 Mg/m3 1.46 Mg/m3 1.65 Mg/m3 

Optimaalne 

veesisaldus (WPr, fr 0/4 

mm, EVS-EN 13286-2) 

12.6% - 17.1% 15.4% 13.1% 

Kuumutuskadu (u, 

EVS-EN 1744-1) 
7.36% - 18.55% 17.32% 9.7% 

Kandevõime Dynatest LWD 3031 (300 mm plaat, 10 kg koormus)# 

Teepeenra pealt 78 MPa 45 MPa 47 MPa 

Killustikult 30 MPa (?) 65 MPa 22 MPa (?) 

Dreenkihilt 46 MPa - 30 MPa 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

54 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

Muldkehalt 65 MPa 30 MPa (?) 45 MPa 

*Märkus. Kuumutuskao temaatikat käsitletakse hiljem peatükis 3.7.4. 

#Märkus. Osad kandevõimemõõtmise väärtused võivad olla ebausaldusväärsed, kuna mõõdetav pind 

oli kaevamise käigus kobestunud. Teiseks on väga jämedateralise materjali pealt 

kandevõimemõõtmine ilma pealmist pinda kiilumata ja tihendamata keeruline ning tulemused võivad 

jääda seetõttu madalapoolseteks. 

Tabeli 8 üheks tähelepanuväärseks faktiks on km 2.0 ja 2.9 väga kõrged kuumutuskao 

väärtused. Aja jooksul on killustiku rikastamisprotsess muutunud tõhusamaks (Utilization of 

Waste Rock from Oil Shale Mining, 2010), kuid vana lubjakivikillustik võis olla väga kõrge 

orgaanilise aine (põlevkivi) sisaldusega. 

Täitematerjalide katseprotokollid on esitatud lisas 8.  

 

3.4 Fraktsioneerimata lubjakivi killustiku pinnaveega ajutise ja pideva 

kokkupuute mõju hindamine materjali stabiilsusele/toimivusele 

Vastavad andmed saadi Jõhvi – Uikala maanteelt, mida käsitleti eelnevas peatükis. Kõige 

otsesem võrdlus on võimalik teha kasutades proove „fr. 0/100, vana, märg (km 2.9)“ ja fr. 

0/100, vana, kuiv (km 2.9)“ ning sinna juurde ka „fr 0/100, vana (km 0.1)“ ja fr. 0/100, vana 

(2.0)“. Kuiva ja märja materjali võrdlusandmetena on kasutada taaskasutatud 

lubjakivikillustiku proove, mille vanus, päritolu ega algsed omadused pole teada. Eriti oluline 

oleks siinjuures teada materjali esialgset sõelkõverat ja orgaanilise aine sisaldust. 

Olemasolevate andmete põhjal on siiski võimalik teha suhtelist võrdlust. 

Km 2.9 võeti üks proov vee seest ja teine proov kõrgemalt, kuivadest (või ajutiselt niisketest) 

tingimustest. Võimalik, et ka ülaltpoolt võetud materjal märgub seoses veetaseme 

tõusmisega aegajalt täielikult või läbi kapillaartõusu toimumise osaliselt. Tulemustest on 

võimalik näha, et märjast keskkonnast võetud proov on peenema terakoostisega, kui kuiv 

materjal. 

Km 0.1 piirkonnas oli enne tee rekonstrueerimist lubjakivikillustiku all turvas, mis viitab 

sellele, et koht on olnud pidevalt liigniiske. Tänane lubjakivikillustiku proov on selgelt 

peeneteralisem, kui muud proovid, kuigi peenosiste sisaldus ei erine muudest proovidest. 

Võimalik, et lubjakivikillustik on segunenud muu materjaliga. 
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Km 2.0 võetud proov on eelduslikult olnud kuivemas keskkonnas, kuid arvestades seda, et 

koha ümbruskond on täna niiske (kraavis kasvavad niiskuslembesed taimed), materjali all on 

olnud enne rekonstrueerimist muld ning aastal 2006 tehtud ehitusgeoloogiline uuring on 

liigitanud kogu tee 3. niiskuspaikkonda, siis ka seal ei ole lubjakivikillustik tõenäoliselt olnud 

kuivas keskkonnas. Proov erineb siiski teistest vana lubjakivikillustiku proovidest olles 

jämedama terastikulise koostisega. 

Vaadeldes eelpool kirjeldatud proovide terastikulisi koostisi tuleb järeldada, et kõrge 

veesisaldus on mõjunud lubjakivikillustikule negatiivselt, kuna materjal on olnud seetõttu 

altim külmumis-sulamistsüklite kivimit purustavale toimele. Sellegipoolest ei ole see 

mõjutanud negatiivselt Jõhvi – Uikala tee käitumist: lubjakivikillustikust muldkeha on tugev 

ega pole põhjustanud teekattele külmakerkekahjustusi hoolimata sellest, et sõelkõverate 

järgi on materjal külmakerkeline. Võimalik, et proovide võtmise käigus purustati selle 

struktuur ning laboratoorsed andmed ei kirjelda enam kihti tervikuna. 

 

3.5 Olemasolevate lubjakivikillustikuga metsateelõikude analüüs 

Hindamaks lubjakivikillustiku vastupidavust otsese ilmastiku ja liikluskoormuse mõju all, 

kaevati šurfiaugud ja võeti proovid laboratoorseks katsetuseks Ida-Virumaal Sirgalas asuvalt 

Kärekonna teelt kolmest eri punktist. 

Kärekonna tee kuulub RMK Ahtme ja Narva maakondade Sirgala kuivendusvõrgu koosseisu, 

mille rekonstrueerimise projekteerimine lõpetati aastal 2006 ja ehitus 2010. Kärekonna tee 

asub valdavalt liigniiskes keskkonnas, tee muldkeha koosneb kraavide kaevamisest või 

puhastamisest tulnud materjalist, milleks oli suures osas turvas ja/või muld. Osaliselt ehitati 

uus tee ja osaliselt rekonstrueeriti olemasolevat. Katendilahendused on kirjeldatud 

šurfiaukude pikettide juures. 

Šurfiaugud kaevati ja proovid võeti: 

x PK 258+40: varasemalt oli olemas võsastunud madala muldega kvartali siht, mille 

ääres kulges kogujakraav. Lõik asetseb turbal (40…180 cm) ja kannatab liigniiskuse 

all. Projektlahendus nägi ette kogujakraavi puhastamise ja teisele poole teed uue 

kraavi kaevamise, millest tulnud materjal paigaldati tee muldkehaks, mis pidi 

stabiliseeruma ca 1 aasta. Muldkehale paigaldati geotekstiil, 15 cm liiva, 50 cm 

lubjakivikillustikku fr. 0.5…125 mm, 10 cm lubjakivikillustikku fr. 5…20 mm. 
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x PK 278+40: varasemalt oli olemas võsastunud madala muldega kvartali siht, mille 

ääres kulges kogujakraav. Lõik asetseb õhukesel turbal või mineraalmullal ja 

kannatab osaliselt liigniiskuse all. Projektlahendus nägi ette kogujakraavi 

puhastamise ja teisele poole teed uue kraavi kaevamise, millest tulnud materjal 

paigaldati tee muldkehaks, mis pidi stabiliseeruma ca 1 aasta. Muldkehale paigaldati 

geotekstiil, 15 cm liiva, 50 cm lubjakivikillustikku fr. 0.5…125 mm, 10 cm 

lubjakivikillustikku fr. 5…20 mm. 

x PK 314+40: olemas oli madal muldkeha, mis oli segunenud savi, aheraine ja 

huumusega. Projektlahendus nägi ette 50 cm lubjakivikillustiku fr. 0.5…125 mm 

paigaldamise, mille peale 10 cm lubjakivikillustik fr. 5…20 mm. 

RMK esindaja sõnul on teekatendi lahendus end väga hästi õigustanud, vajadus on olnud 

vaid uue peenemast killustikust kulumiskihi paigalduse järele. Teed on kasutatud metsatee 

kohta intensiivselt, kuigi veomahte ega koormussagedust ei ole võimalik tagantjärgi 

määratleda.  

Olukord teest, selle ümbrusest ja šurfiaukude kaevamisest on näidatud fotodel 18 kuni 21. 

  

Foto 18. Kärekonna metsatee olukord   

Foto 19. Kärekonna metsatee olukord 

Fotodelt 18 ja 19 on näha, et kogu tee on püsivalt liigniiskes keskkonnas, kuid kraavid on 

sügavad ja teekatte pind suhteliselt kõrgel. 
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Foto 20. Šurfiaukude kaevamine Kärekonna metsateel 

Foto 21. Šurfiaukude kaevamine Kärekonna metsateel 

Fotodel 20 ja 21 oli teekonstruktsioonis sisalduv materjal hoolimata niiskest ümbruskonnast 

ja valitsevatest märgadest ilmaoludest kuiv. Teekatendi peale oli paigaldatud peenike 

killustik, mis näib aja jooksul olevat tunginud allapoole suurematesse pooridesse 

moodustades optimaalsele terastikulisele koostisele läheneva materjali. 

Šurfiaukudest võetud lubjakivikillustiku terastikulised koostised on esitatud joonisel 19 ja 

materjali muud omadused tabelis 9. Šurfiaukude kaevamise üheks tähelepanekuks oli see, 

et lubjakivikillustiku terastikuline koostis meenutab visuaalselt optimaalset segu, siis selle 

võrdluseks on joonisel 20 PK 258+40 sõelkõver asetatud EVS-EN 13285:2018 järgsele tootja 

poolt deklareeritavale terakoostise kategooria GP väljale. Kui peenosiseid oleks natuke 

vähem (proovis oli 7.5%, maksimaalne piir on 5%), oleks vastavus täielik. GP (ja GO) osas 

ütleb Maanteeameti Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (MA 2016-012) punktis 2.4 

„Sidumata segude korral on eelistatud poorse koostisega sidumata segude kasutamine (GO 

ja GP)“. Seega on RMK teelt saadud proovid lähedal ideaalsele sidumata segu terastikulisele 

koostisele. 

Teiseks vaatluse tähelepanekuks oli see, et peenem killustik näib olevat vajunud allapoole 

ning kihipaksuste info tabelis 9 ka kinnitab seda. Nimelt paigaldati ehituse käigus 

kulumiskihiks fraktsioon 5…20 mm paksusega 10 cm, kuid RMK-lt saadud info kohaselt on 

kulumiskihti vähemalt korra uuendatud, mis tähendab, et osa materjalist on pidanud vajuma 

allapoole suuremate kivide vahelistesse pooridesse. Fr. 5…20 mm ei ole sobilik fr. 

0.5…125 mm kiilumiseks, kuna vajub viimase pooridesse. Seetõttu on nimetatud kihtide 

vahel vajalik kasutada vahepealsest fraktsioonist (näiteks 32…64 mm) kiilumiskihti. 
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Joonis 19. RMK Kärekonna teelt võetud lubjakivikillustiku proovide terastikulised koostised 

 

Joonis 20. RMK Kärekonna teelt PK 258+40 võetud lubjakivikillustiku proovi terastikulise koostise 
võrdlus EVS-EN 13285:2018 terakoostise kategooria Gp 
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Tabel 9. Lubjakivikillustiku omadused RMK Kärekonna teel 

Omadus 
PK 258+40 

(ümbrus märg) 

PK 278+40 

(ümbrus niiske) 

PK 314+40 

(ümbrus kuiv) 

Purunemiskindlus (LA, EVS-EN 

1097-2) 
38% 36% 36% 

Kulumiskindlus (MD, EVS-EN 

1097-1) 
41.9% 34.8% 37.7% 

Külmakindlus (F, EVS-EN 1367-

1) 
7.1% 5.9% 6.8% 

Veeimavus (WA24, EVS-EN 

1097-6) 
4.7% 4.5% 4.3% 

Kuumutuskadu (u, EVS-EN 

1744-1) 
15.01% 13.54% 5.59% 

Filtratsioonimoodul (k, EVS 

901:20) 
0.02 m/ööp Ei küllastu Ei küllastu 

Max. kuivmahumass (ρd, fr. 

0/4 mm, EVS-EN 13286-2) 
1.52 Mg/m3 1.62 Mg/m3 1.77 Mg/m3 

Optimaalne veesisaldus (WPr, fr 

0/4 mm, EVS-EN 13286-2) 
15.2% 14.2% 11.1% 

Kandevõime teekatte pealt 

Dynatest LWD 3031 (300 mm 

plaat, 10 kg koormus) 

Ratta jäljes 90 MPa 

Ratta jäljes 

70 MPa, teljel 

60 MPa 

Ratta jäljes 

110 MPa, teljel 

41 MPa 

Kihtide paksused geotekstiilil 

Peenkild 5 cm 

Killustik 29 cm 

Liiv 14cm 

Peenkild 8 cm 

Killustik 46 cm 

 

Peenkild 8 cm 

Aheraine 44 cm 

Liiva/killustiku 

segu 52 cm 
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Täitematerjalide katseprotokollid on esitatud lisas 8.  

 

3.6 Täiendavad katsed TTK teekonstruktsioonide stendis 

Täiendavad katsed tehti Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi TTK) ja Eesti Energia vahel 

sõlmitud lepingu raames, mille eesmärgiks oli leida optimaalne lahendus metsateede (aga 

laiemalt ka muude madalaklassiliste, sh näiteks RB hooldusteede) ehitamiseks, kuid 

katsetulemused on kasutatavad ka käesoleva uuringu kontekstis. Põhjalikum teema käsitlus 

ning uuringumetoodikad on selgitatud eraldi aruandes (Sillamäe, 2019), käesolevalt tehakse 

ülevaade peamistest järeldustest. 

TTK teekonstruktsioonide stendis viidi läbi nelja lubjakivikillustikku fr. 0/90 sisaldava katendi 

koormuskatsed kasutades edasi-tagasi sõitvat ja koormusega koormatut veokirehvi. 

Koormusena kasutati 2.5t (esimese 1000 koormustsükli läbimiseks) ja 3.0t (järgneva 1000 

tsükli jaoks). Testi kolme potentsiaalset lubjakivikillustikku fr. 0/90 sisaldavat metsatee 

katendilahendust nelja erineva testseeriaga: 

x Test 1: 40 cm fr. 0/90, mis oli kiilutud fr. 32/64 ja fr. 4/32 mm (2000 koormustsüklit, 

foto 22); 

x Test 2: 40 cm fr.0/90 ja liiva segu vahekorras vastavalt 50-50% (foto 23), mis oli katse 

läbiviimise tarbeks kaetud õhukese fr. 4/32 mm kihiga (2000 koormustsüklit); 

x Test 3.1 ja 3.2: 40 cm fr. 0/90 ja liiva segu vahekorras vastavalt 70-30% (foto 24), mis 

oli katse läbiviimise tarbeks kaetud õhukese fr. 4/32 mm kihiga (2000 + 2000 

koormustsüklit); 

x Test 4.1. ja 4.2:40 cm fr. 0/90, mis oli kiilutud fr. 32/64 ja fr. 4/32 mm (2000 + 2000 

koormustsüklit). 

Esimesed 2000 koormustsüklit viidi läbi nii, et materjalid olid loodusliku niiskuse juures. Kahe 

viimase testi puhul jätkati koormamist peale konstruktsiooni põhjalikku kastmist (vahepeal 

roobas tasandati ja mõõtmine alustati nullist – neid tähistati kui 3.2 ja 4.2). 
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Foto 22. Test 1. Kiilutud lubjakivikillustikuga konstruktsioon, taamal paistab koormusratas. 

  

Foto 23. Test 2. Fr. 0/90 ja liiva segu vahekorras vastavalt 50-50% 

Foto 24.  Test 3. Fr 0/90 ja liiva segu vahekorras vastavalt 70-30% 

Fotodel 23 ja 24 killustiku-liiva segu 50-50% segati kokku platsil rataslaaduriga ja segu 70-

30% nii, et kõigepealt paigaldati õhuke kiht lubjakivikillustikku, mille peale paigaldati liiv jne. 

Enne ja pärast koormamist mõõdeti kandevõimed kolmest punktist kasutades seadmeid 

Inspector III ja Dynatest LWD. Roobast mõõdeti kolmest ristlõigest esimese 1000 tsükli 

läbimisel peale igat 200 tsüklit, sealt edasi peale igat 250 tsüklit. Peale koormamist võeti 

proovid laboratoorseks katsetamiseks koormatud ala alt. Arvestada tuleb, et kiilumiseks 

kasutatud killustikku eemaldada ei õnnestunud. 

Katses kasutatud materjalide terastikulised koostised nii enne kui pärast katset on esitatud 

joonisel 21, millest on näha, et terakoostis on mõnevõrra peenenenud nii fr. 0/90 kui segu 

50/50 puhul. Kui esimese puhul etendab rolli ka kiilumiseks kasutatav materjal, mistõttu on 

terakoostis juba seetõttu peenemateralisem, siis 50/50 peaks olema algsele segule 

sarnasem. 
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Tehes mõningast teoreetilist analüüsi nähtub, et järeldus terakoostise muutumise osas segu 

50/50 ei saa olla nii ühene. Võttes 50% lubjakivikillustikku ja 50% liiva ning „segades“ need 

tabelis kokku suhtena 50-50%, saadakse joonisel 22 kujutatud tulemus, mis erineb oluliselt 

sellest, mis määrati platsilt võetud segust. Proovides erinevaid segusid, saadakse teoorias 

70/30 (lubjakivi/liiv) segu väga lähedane sellele, mis oleks pidanud olema 50/50. Teoreetiline 

60/40 on väga lähedane sellele, mis on 50/50 katsejärgselt. Seevastu teoreetiline 70/30 on 

väga sarnane sellele, mis saadi 70/30 segu katsejärgselt. Vaata joonis 23. 

Siit tuleb järeldada, et 50/50 segude laboris katsetatud terastikulised koostised on 

ebausaldusväärsed ja isegi nii kontrollitud tingimuste puhul on raske hinnata, kui palju 

lubjakivikillustik peenenes selles segus purunes, kui üldse. Fr. 0/90 terakoostis on nii 

jämedateraline, et väga täpse proovi sõelumine nõuab väga suurt proovi hulka. Võimalik, et 

platsilt võetud 50/50 segu terakoostis ei esindanud siiski tervikut ja et seal oli liiva liiga vähe. 

 

 

Joonis 21. TTK katsestendis kasutatud materjalid enne ja pärast katset. 
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Joonis 22. Segud 50/50 võetuna platsil, pärast katset ja teoreetiline terakoostis. 

 

Joonis 23. Võetud proovide võrdlused teoreetiliste segudega 60/40 ja 70/30 (lubjakivi/liiv). 

Kasutatud materjalide omadused on esitatud tabelis 10.  
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Tabel 10. Kasutatud materjalide omadused. 

Omadus 
Lubjakivikillustik 

fr 0/90 
Liiv 

Segu 50/50 
pärast katset 

70/30 pärast 
katset 

Purunemiskindlus 

(LA, EVS-EN 1097-2) 
33% - - 

- 

Kulumiskindlus (MD, 

EVS-EN 1097-1) 
41.1% - - 

- 

Külmakindlus (F, 

EVS-EN 1367-1) 
5.9% - - 

- 

Veeimavus (WA24, 

EVS-EN 1097-6) 
4.1% - - 

- 

Kuumutuskadu (u, 

EVS-EN 1744-1)* 
7.31% 0.5% 1.34% 

- 

Filtratsioonimoodul (k, 

EVS 901-20) 
- 2.8 m/ööp 0.08 m/ööp 

0.04 m/ööp 

Max. kuivmahumass 

(ρd, fr. 0/4 mm) (EVS-

EN 13286-2) 

- 1.74 Mg/m3 1.86 Mg/m3 1.84 Mg/m3 

Opt. veesisaldus 

(WPr, fr 0/4 mm) 

(EVS-EN 13286-2) 

- 12.2% 10.9% 10.9% 

Külmakerkelisus (SP) - 1.42 mm2/Kh 0.99 mm2/Kh 0.93 mm2/Kh 

*fr 0/90 kuumutuskadu määrati nii, et purustati 5 kg materjali fraktsiooni < 16 mm, millest 

võeti vajalik proov. Muudest materjalidest võeti proov sõelumisega. 

Olulise märkusena tabelis 10 esitatud andmetest võib tuua külmakerkekatse tulemused. 

Lubjakivikillustiku ja liiva katsejärgse segu külmakerkelisus on madalam, kui puhtal liival. SP 

= 0.93 mm2/Kh, 0.99 mm2/Kh ja 1.42 mm2/Kh on vähe külmakerkelise pinnase tulemused. 
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Tulemus võimaldab järeldada ka seda, et antud juhul ei ole EVS 901:20 järgselt mõõdetud 

filtratsioonimoodul kuidagi seotud materjali külmakerkelisusega, teisisõnu EVSi järgi sisuliselt 

vett läbilaskmatu lubjakivikillustiku-liivasegune materjal on vaid väga vähe külmakerkeline, 

kusjuures EVSi järgi väga hästi filtreeruv liiv on külmakerkelisem kui segumaterjal. 

Stendis mõõdetud kandevõimed on esitatud tabelis 11, kus on esitatud kolme mõõtepunkti 

keskmised tulemused. Selgituseks, et aastal 2018 kevadel tehti ühe uurimustöö raames TTK 

stendis erinevad katsetused, milleks kasutati samal aluspinnasel 40 cm paksust kiilutud 

killustikukihti, mille põhifraktsioon oli 31.5…63 mm. Tihendamise nõuded andis tellija ette 

selliselt, et materjal tuleb tihendada kahes kihis kasutades 250 kg vibroplaati. Esimesel kihil 

(20 cm) tuli tihendada materjali kuue (igas jäljes 6 korda) ja teisel kihil (40 cm) 12 läbikuga. 

Seejärel mõõdeti kandevõime kasutades Inspector III seadet saades tulemusteks vahemiku 

170…200 MPa. Antud katseseeria puhul tehti tihendamine samamoodi. 

Fr. 0/90 pealt ei õnnestunudki enne saada kätte oodatud kandevõimet 170 MPa. Viimasel 

kihil peale 12 tihendamiskäiku saadi keskmiseks väärtuseks E = 104 MPa ja Tf = 1.2. 

Seejärel tihendati teistkordselt kasutades 6 läbikut ühes jäljes saades keskmiselt E = 

140 MPa ning veel kolmandat korda kuue läbikuga saades keskmiselt E = 152 MPa, Tf = 

1.21. Seejärel otsustati edasine tihendamine lõpetada ja alustada koormuskatsega. 

Lubjakivikillustik saavutas katsejärgselt oluliselt suuremad kandevõimed kui enne katset 

samas kui liivaga segudes kandevõime tõusu ei olnud (v.a segu 70/30 peale 4000 tsüklit, 

kuid seal tehti teine osa peale vee lisamist, mis hõlbustas materjali järeltihenemist). Püsiva 

deformatsiooni ehk roopa väärtuste osas oli tulemus vastupidine nagu nähtub jooniselt 24. 

Katsestendis saadud kandevõimetulemused on väga sarnased RMK teedel mõõdetutega: 

väga sarnased väärtused on nii enne katset ja RMK tee teljel mõõdetud kui ka pärast katset 

ja RMK teel ratta jäljes mõõdetu vahel, millest saab järeldada, et kiirendatud katse 

katsestendis on võrreldav aastate jooksul objektil toimuvaga (lisaks on erinevatest kohtadest 

saadud materjalide sõelkõveraid analüüsitud järgnevas peatükis). 

Jõhvi-Uikala mõõtmistulemused muldkehalt ehk lubjakivikillustiku pealt on võrreldavad pigem 

katsestendi lubjakivikillustiku ja liiva segude tulemustega. Seega ei olnud mõõtmiskohtades 

muldkeha tihedus kuigi kõrge või häiris mõõtmist materjali väga jämedateraline terakoostis. 

Tulemusi võis mõjutada ka šurfiaukude kaevamine, mistõttu materjal kobestus. Võrreldes 

kandevõimetulemusi Oru jaamaga, siis nähtub, et seal oli materjal väga kõrge tiheduse 

juures, kuna 300 mm plaadiga mõõtmistulemused on võrreldavad TTK katsestendis saadud 

75 mm plaadi mõõtmistulemustega. 
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Tabel 11. TTK katsestendis mõõdetud kandevõimed. 

 
Seade 

Kiilutud fr. 

0/90 (1) 
Segu 50/50 Segu 70/30 

Kiilutud fr. 

0/90 (2) 

Enne 

katset 

Inspector III 
152 MPa*, 

Tf =1.21 

181 MPa,  

Tf = 1.26 

161 MPa,  

Tf = 1.36 

161 MPa*,  

Tf = 1.36 

Dynatest (300)# 

Dynatest (150) 

78 MPa 

- 

58 MPa 

82 MPa 

47 MPa 

127 MPa 

80 MPa 

130 MPa 

Pärast 

katset 

(2000 

tsüklit) 

Inspector III 
182 MPa,  

Tf = 1.14 

185 MPa,  

Tf = 1.26 

168 MPa,  

Tf = 1.16 

219 MPa,    

Tf = 1.29 

Dynatest (300)# 

Dynatest (150) 

- 

92 MPa 

- 

140 MPa 

- 

115 MPa 

- 

- 

Pärast 

4000 

tsüklit 

Inspector III - - 
192 MPa, Tf 

= 1.13 

215 MPa,    

Tf = 1.22 

*Märkus: tihendamisenergia oli ca 2x kõrgem, kui muudel ehk 12 tihendamiskäigu asemel 

tehti 24. 

#Märkus: Dynatesti puhul kasutati kahte talla läbimõõtu: laiem 300 mm ja kitsam 75 mm, 

mõõtetulemuse mõttes oli erinevuseks kontaktpinge suurus (kasutatud koormuse juures 

laiema tallaga ca 95 kPa, kitsamaga ca 375 kPa). Allikas [Erhola, E. Liikenneväylien 

rakennessuunnittelun perusteet. Helsinki 1996] selgitab, et jämedateralise materjali (nt 

killustikalus) elastsusmoodul sõltub suuresti avaldatud koormusest/kontaktpingest, mistõttu 

tehti mõõtmised Dynatestiga kasutades kahte erinevat kontaktpinget. Lisaks oli pärast katset 

ratta roopast võimalik mõõta vaid kitsama tallaga. 

Katse 1 puhul (kiilutud fr 0/90) prooviti määrata ka maksmimaalset kuivmahumassi. Seoses 

materjali osakeste suurusega ei ole võimalik selle maksimaalse tiheduse määramine Proctor-

seadmega. Katsekeha ülesehitamise ajal TTK katsestendis asetati koos materjaliga sinna ka 

200 l metalltünnist väljalõigatud anum, mille kõrgus oli 25 cm. Seejärel täideti kõik fr. 0/90 ja 

tihendati kasutades 12 läbikut igas jäljes. Peale seda kogu materjal eemaldati tünnist, 

kuivatati ja kaaluti, mille alusel leiti, et kuivmahumass on 1.445 Mg/m3. Varasemalt oli 
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määratud ka fr. 0/90 terade tihedus, milleks saadi 2.26 Mg/m3. Arvestades saadud 

kuivmahumassi ja terade tihedust leiti, et fr 0/90 poorsus on 36%. Seoses Jõhvi-Kukruse 

teelõigu ehitamisega arvestati „aheraine“ poorsusena samas suurusjärgus väärtust ning siis 

leiti, et fr 0/90 ja liiva segu peab olema 50-50%, et kõik poorid saaksid kindlasti liivaga 

täidetud. Antud uuringu tulemuste põhjal saab järeldada, et 50% liiva kasutamine 

lubjakivikillustiku tühimike täitmiseks on ebavajalikult palju. 

Tabelis 10 olevate ja sellele eelnenud andmete põhjal peab järeldama, et kuivmahumass 

1.445 Mg/m3 ei ole kindlasti maksimaalne tihedus, vaid materjal tiheneb veel edasi, mistõttu 

väheneb ka poorsus. Selle kontrollimiseks tehti lõplikult tihendatud kihis nö kummiballooni 

test. Selleks kaevati tihendatud kihti käsitsi auk, kõik väljatulnud materjal pandi kotti, mis viidi 

laborisse kuivatamisse ja kaalumisse. Kaevatud auku asetati kilekott (mis asendas 

kummiballooni), mis täideti veega, mille kogus oli täpselt teada (fotod 25 ja 26). Tulemuseks 

saadi, et 35 liitri suurusesse auku mahtus 63.89 kg kuiva lubjakivi, mis teeb 

kuivmahumassiks 1.82 Mg/m3. Arvutades selle põhjal poorsus, saadakse tulemuseks 19%. 

Kuna see kiht oli saanud väga kõrget tihendamisenergiat, samuti võis pooridesse olnud 

vajunud kiilumiseks kasutatud peenemat materjali, mis võis tulemust veidi moonutada, siis 

optimaalse liivakoguse arvestamisel peaks arvestama siiski veidi suurema poorsusega, 

mõistlik on lähtuda 25…30%. Piisava liivakoguse kasutamine tagab materjalide segamisel ka 

liiva ühtlasema ja homogeensema jaotumise. 

  

Foto 25. Kuivmahumassi määramine tihendatud kihist. 

Foto 26. Kuivmahumassi määramine tihendatud kihist. 
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Foto 27. Mahumassi määramise augu ristlõige. 

Foto 28. Mahumassi määramise augu ristlõige. 

Fotodel 27 ja 28 mahumassi määramuse augu ristlõikest võetud fotod meenutavad nii RMK 

kui Jõhvi – Uikala teedel nähtut. 

Fr 0/90 tiheneb võrreldes peenemateralise killustikuga oluliselt raskemalt ning tihendamiseks 

vajaminev energia on ca 2x (või isegi rohkem) kõrgem. Liivaga segamine muudab 

tihendamise ja vajalike tihendamise kvaliteedikontrolli väärtuste saavutamise oluliselt 

lihtsamaks. Seda kinnitavad ka materjaliga kokkupuutunud töövõtjad. Seda kinnitavad ka 

materjaliga kokkupuutunud töövõtjad, kelle sõnutsi on fr 0/90 kihi pealt Inspector-seadmega 

170 MPa (vastavalt määrtuse Tee ehitamise kvaliteedi nõuded) saavutamine väga raske kui 

mitte mõistlike pingutustega võimatu. Olukord muutub oluliselt, kui materjal segada liivaga, 

kusjuures tihendamise mõttes ei ole määrav, kas liiva hulk on 30 või 50% segu mahust. 

Tema sõnutsi on mõistlikum lähtuda 30%. Tabelist 11 nähtus siiski, et sama 

tihendamisenergia puhul saavutati 50/50 segul suurem kandevõime ja parem Tf väärtus, kui 

70/30 puhul. Viimase osas mängib rolli see, et lubjakivikillustiku tükid puutuvad üksteise 

vastu raskendades tihendamist. Suurema liivakoguse osas on lubjakivikillustiku tükid liiva 

sees ega puutu üksteisega nii tihedalt kokku. 

Üks olulisemaid väljundeid TTK katsestendist on roopa ehk püsiva deformatsiooni 

lõppväärtus ja selle ajaline graafik. Tulemused on kujutatud joonisel 24. Kõige suurem 

roobas (kokku ca 48 mm) tekkis seguga 50/50, sh ka kõige suurem esmane roobas (tsüklid 

0…200), kuigi tiheduse ja kandevõimenäitajad olid kõrged. Võrreldes teste 1, 2 ja 3 

omavahel nähtub, et nende roopa suuruste vahed on enam-vähem võrdsed, kus segu 70/30 
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on puhta fr 0/90 ja 50/50 segu vahepeal. Miskipärast test 4, millega korrati testi 1 eesmärgiga 

teha rohkem koormustsükleid koos vahepeal lisatud veega, on oluliselt väiksema roopa 

suurusega. Test 1 ja test 4 roopa suurused peale 2000 tsüklit erinevad ca 15 mm võrra. 

Üheks võimalikuks põhjuseks on see, et test 1 koormamine alustati kohe järgmisel päeval 

peale katsekeha ehitust, kuid test 4 nädal aega hiljem, andes konstruktsioonile seega enam 

aega seismiseks. 

Väga suur erinevus tuleb sisse, kui võrrelda omavahel teste 3.2 ja 4.2. Mõlemad olid 

esimeses etapis koormatud 2000 koormustsükliga, seejärel roobas täideti kasutades 

ridakillustikku, konstruktsiooni kasteti põhjalikult (katsele eelnevalt õhtul ja katse läbiviimise 

päeval) ning koormati uuesti 2000 tsükliga. Kui segu 70/30 puhul moodustus sama sügav 

roobas, kui esimesel korral (ehk kokku liidetuna juba ca 80 mm), siis fr 0/90 tekkis võrreldes 

algsega poole väiksem deformatsioon (kokku liidetuna vaid ca 30 mm). 

 

Joonis 24. Roopa sügavused TTK katsestendis. 

Testide 1 ja 4 puhul tekkis ratta jälge lihtsalt roobas ehk materjal tihenes, võimalik, et mingil 

määral purunes ja paigutus ümber, kuid testide 2 ja 3 lõpus tekkis roopa kõrvale ka kergelt 

üleskerkinud tsoon. Madala liiklussagedusega teede toimivusi põhjalikult uurinud Roadex 

programm käsitles muuhulgas ka püsiva deformatsiooni teemasid ning eristas need 

tekkepõhjusi arvestades nelja kategooriasse („Mode“ 0…3), millest esimene ehk „Mode 0“ oli 

järeltihenemine ja teine ehk „Mode 1“ seotud materjali puudujääkidega nihketugevuses 

seotuna avalduvale koormusele. TTK katsestendis nähtud roopad meenutasid joonisel 25 
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kujutatuid, kuigi „Mode 1“ roobas testide 2 ja 3 puhul ei olnud sugugi nii ulatuslik (fotod 29 ja 

30). 

 

Joonis 25. Roadex programmis soovitatud roopa liigitus. 

Joonisel 25 lubjakivikillustikus toimus „Mode 0“ ning liivasegus nii „Mode 0“ kui „Mode 1“. 

  

Foto 29. Segu 50/50 ja fr. 0/90 peale katse lõppu. 

Foto 30. Segu 50/50 ja fr. 0/90 peale katse lõppu. 

Katsete põhjal nähti, et fr 0/90 pealt kiilutud konstruktsioonina deformatsioonile oluliselt 

vastupidavam, kui liivaga segatuna, mistõttu sobib taoline lahendus eriti hästi metsateede, 

aga ka muude killustik- või kruuskattega teede ehitamiseks sh RB hooldusteed. Seda 

kinnitavad ka RMK kogemused ja näiteks Kärekonna tee ülevaatus. Sõidumugavuse 

suurendamiseks ja hooldustööde lihtsustamiseks peaks kiilutud fr 0/90 peale paigaldama 

lisaks veel ka min. 10 cm paksuse kulumiskihi kas optimaalsest killustik- või kruusasegust. 

Tuleb arvestada, et fr 0/90 tihendamine nõuab suuremat energiat, kui selle segu liivaga. 

Inspector-seadmega kiilutud fr 0/90 aluselt tavapäraselt Eestis nõutud 170 MPa ei pruugita 

kätte saada. Katsed katsestendis näitasid, et reaalne väärtus on ca 150 MPa ning see on 

piisav. Vastav väärtus Dynatest LWD 300 mm tallaga saadi ca 75…80 MPa. Kuna viimane 
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on rahvusvahelist tuntum ja kasutatavam seade, saab selle mõõteväärtusi kasutada näiteks 

teiste taoliste kaasaskantavate seadmetega võrdlemiseks. 

Lubjakivikillustiku fr 0/90 kasutamist RB muldkeha ehitamises käsitletakse ja analüüsitakse 

peatükis 3.7. 

 

3.7 Lubjakivikillustiku koondanalüüs ja järeldused  

Eelnevates peatükkides oli kirjeldatud lõike, mida vaadeldi ja millest koguti proove 

laboratoorseks analüüsiks hindamaks põlevkivi rikastusjäägist valmistatud suureteralise (D > 

90 mm, kuid Oru jaamas tõenäoliselt kuni 70 mm) lubjakivikillustiku toimivust ja 

vastupidavust konstruktsioonides: 

x Oru raudteejaamas oli kasutatud lubjakivikillustiku-liiva segu otse ballastikihi all; 

x Jõhvi – Uikala maanteel paiknes muldkehas nii uut kui taaskasutatud 

lubjakivikillustikku, kusjuures viimane on tõenäoliselt olnud väga pikalt 

(aastakümneid) liigniiskes keskkonnas; 

x RMK metsatee ehituseks oli kasutatud lubjakivikillustikku, mis on olnud otsese 

keskkonna ja liikluse mõjutuste all ilma pealmiste kihtideta; 

x Lisaks TTK katsestendis läbi viidud täismõõdulise (metsatee) koormustest. 

 

3.7.1 Täiendavad järeldused Oru raudteejaamast 

Oru raudteejaamas oli liiv segatud lubjakivikillustikuga. Kuna täitedokumentatsioon ei ole 

saadaval, ei ole täpselt teada kasutatud lubjakivikillustiku ega liiva omadused, kuid need on 

teatava täpsusega tuletatavad. 

On teada, et Ida-Virumaal ei ole väga hea kvaliteediga liiva, levinud on punakas ja 

peeneteraline liiv, mida kutsutakse „rebaseliivaks“. Käesoleva projekti raames saadi liiva 

terastikulised koostised Jõhvi – Uikala maantee nii täitedokumentatsioonist kui määratuna 

dreenkihist ja proov võeti ka RMK Kärekonna tee PK 258+40 lubjakivikillustiku alt. Kõikide 

nimetatud liivade terastikulised koostised on näidatud joonisel 26, mille kohaselt langevad 

need sarnasesse suurusjärku. 

Teada ei ole ka Oru jaama algupärase lubjakivikillustiku terastikuline koostis, kuid Eesti 

Energialt saadi üksteist katseprotokolli alates aastast 2009, millele lisandub juurde veel üks 

TalTechi poolt määratud terastikuline koostis materjalist, mille Eesti Energia tarnis käesoleva 
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projekti tarbeks – tulemused on esitatud joonisel 26. Seega on saadaval ka arvestataval 

määral lubjakivikillustiku andmeid eri aastatest, mis võimaldab teha vajaliku üldistuse 

Suuliselt kogutud info põhjal kasutati Oru peatuse ehitamisel fraktsiooni sõelutud 

lubjakivikillustikku, mis võis olla fraktsiooniga 16…64 mm või 20…70 mm, kuid nende 

tolleaegsed andmed puuduvad. Eesti Energialt saadi aastal 2004 määratud Estonia 

kaevanduse fr 16/63 mm üheteistkümne proovi sõelkõverad. Kahjuks on kasutusel olnud 

sõelte komplekt (50, 40, 16, 10, 2 ja 0.212 mm) olnud ebapiisav, mistõttu on kahtlus, kas 

andmed on võrreldavad. Lisaks saadi aastate 2009…2018 määratud fr 0/90 sõelkõverad. 

Joonisel 26 on esitatud liiva, 2004. a. määratud fr 16/63 ja vahemikus 2009…2018 fr 0/90 

sõelkõverate keskmine võrrelduna Oru raudteejaama proovidega, millest nähtub, et 

kasutatud lubjakivi on pidanud olema mõnevõrra jämedateralisem kui 2004. a fr 16/63, kuid 

siiski peenem kui fr 0/90 mm. 

 

Joonis 26. Oru jaama lubjakivikillustiku-liiva segude võrdlused käesoleva projekti raames liivade ja 
lubjakivikillustike sõelkõveratega. 

Otsides kombinatsioone, mis annaksid Pannjärve liivaga segatuna Oru raudteejaamast 

võetud materjalile vastava terastikulise koostise, saadakse joonis 27, kus alumise 

katkendjoonena on märgistatud killustik, mille terakoostis annab segu 60/40% 

(lubjakivikillustik/liiv) puhul identse vaste. Seega on kasutatud materjal pidanud olema 

killustik maksimaalse teraga kas 63 või 70 mm, kuid see on võrreldes aasta 2004 fr 16/63mm 

proovidega veidi teistsuguse (rohkem keskmisi fraktsioone) terakoostisega. Seoses sellega 

on võimalik kaks stsenaariumit (toetudes joonisele 27): 
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x Esiteks on teada info, et Ahtme kaevanduses oli olnud probleeme sõeltega, mistõttu 

ei suudetud hoida fraktsioone ja mistõttu on võimalik, et Oru jaamas kasutatigi 

teoreetilise terakoostisega killustikku. Seda toetab kaudselt Eesti Energialt saadud 

aastal 2009 määratud fr 0/100 mm terakoostis, mis on väga sarnase kujuga ning kui 

nihutada maksimaalne tera fr 63 mm peale, kattuksid sõelkõverad suuresti. 

x Teiseks on joonisele 28 kantud TTK katsestendis peale katset määratud fr 0/90 

terastikuline koostis. Materjali sees oli mingil määral kiilumiseks kasutatud killustikku 

fr 4/63 mm ja tõenäoliselt toimus tihendamise ja katse käigus ka mingil määral 

killustiku purunemist, mis on tinginud keskmise fraktsiooni osakaalu suurenemise. Ka 

see sõelkõver on Oru jaama teoreetilise killustikuga väga sarnane. Seega on 

võimalik, et Oru jaamas on toimunud nii ehitamise kui ekspluatatsiooni käigus 

killustiku peenenemine, kuid sellisel juhul on juurde tekkinud vaid keskmisi 

fraktsioone vahemikus ca 1…30 mm ja sealt kõige enam vahemikus 10…20 mm. 

TTK katsestendist võetud liivaga segatud materjaliproov oli väga vähese 

külmakerkelisusega, Oru jaamas keskmiselt külmakerkeline, kuid viimases on 

kasutatud segamiseks liiva, mille peenosiste sisaldus on kõrge, vahemikus ca 

8…10%. 

Kui Oru jaamas kasutatud lubjakivikillustiku-liiva segus sisalduv lubjakivikillustik on 

purunenud, on selle ulatus olnud väike ning see pole kuidagi kahjustanud kihi toimimist. 

Tuleb rõhutada, et Oru jaamas on materjal olnud vahetult ballastikihi all, st. kõrge liiklus- ja 

ilmastikukoormuse käes ning mida sügavamal kiht raudteeveeremi koormusest asetseb, 

seda soodsam. 

Seega saab Oru jaama näitel järeldada, et segades põlevkivirikastusjäägi lubjakivikillustikku 

ja liiva omavahel, võimaldab see säilitada esimese omadusi nii, et materjalis purunemist ei 

toimu või on see marginaalne. Võttes võrdluseks RMK teede ja Jõhvi-Uikala sõelkõverad, 

siis vaid fraktsioneeritud lubjakivi ilma liiva sisalduseta ei oleks nii lähedal tõenäolisele 

algupärasele sõelkõverale ning materjal oleks oluliselt peenemateraline. 
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Joonis 27. Jättes liiva sõelkõvera paika eeldusel, et see vastab olemasolevale infole, saab koostada 
teoreetilise lubjakivikillustiku sõelkõvera leidmaks proovidele vastava teoreetilise segu. 

 

Joonis 28. Teoreetilise killustiku sõelkõver võrreldes TTK stendist pärast katset võetud fr 0/90 proovi 
ning Estonia kaevanduse fr 0/90 aastast 2009 pärineva prooviga. 

 

3.7.2 Jõhvi – Uikala, RMK Kärekonna tee ja TTK katsestendi proovide võrdlused 

On teada fakt, et lubjakivikillustik (olgu kõrge või madalakvaliteediline) dünaamilise 

koormuse, sh tihendamise, ja ilmastiku mõjude käes laguneb. Määrav on see, mil määra 

lagunemine toimub ja mida see endaga kaasa toob, näiteks Jõhvi-Uikala maantee muldkeha 

on heas seisukorras, sama lugu RMK teedega. Oru jaama näitel võib öelda, et liivaga 

segatuna on lagunemine olnud marginaalne. 
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RMK Kärekonna tee ja Jõhvi – Uikala lubjakivikillustiku proovide tulemused on sarnased 

võttes võrdlusesse viimase tee kuivad materjalid. Arvestades, et kui RMK sõelkõvera 

tulemusi on mõjutanud kihti sisse segunenud peenem killustik, võib see nii olla ka Jõhvi – 

Uikala puhul. Järeldust toetab see, et proovide maksimaalsed terasuurused on jäänud 

samaks, mitte ei ole läinud väiksemaks, vt joonist 29. Seega tegelikkuses võib 

lubjakivikillustiku purunemine Jõhvi-Uikala teel olla väiksem, kui sõelkõverate põhjal seda 

järeldada võiks ning põhjuseks on hoopis segunemine peenematerjalise materjaliga ehituse 

käigus. 

Lisaks saab võrdluseks tuua TTK katsestendis saadud tulemused joonisel 30, mis on väga 

sarnased Oru jaama teoreetilise killustiku ja Jõhvi – Uikala km 2.0 (uus) prooviga. Neist 

mõnevõrra peenemateralised on RMK teelt ja Jõhvi – Uikala km 2.0 (vana) proovid. Kõikides 

nendest andmetest on näha, et ekspluatatsioonis olles kipub lubjakivikillustik muutuma 

fraktsioneeritud killustikust optimaalse segu poole (nagu tehti vastav võrdlus RMK teelt 

võetud proovi ja terakoostise kategooria GP vahel). Liivaga segamisel seda protsessi 

takistatakse vähendades kivide vahel olevat pingekonsentratsiooni. Samuti takistab poorides 

olev liiv kivi lagunemisel tekkiva peenema osise vajumist allapoole. Ilma liivata põhjustavad 

looduslikud protsessid ise optimaalsema terakoostise tekke läbi nõrgemate kivide 

lagunemise. 

 

Joonis 29. RMK Kärekonna tee ja Jõhvi-Uikala lubjakivikillustiku proovide võrdlus 
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Joonis 30. RMK, TTK katsestendi ja Jõhvi-Uikala fr 0/90 sõelkõverate võrdlus, millest nähtub, et 
materjal üritab aja jooksul liikuda järjest optimaalsema terakoostise suunas. 

 

3.7.3 Killustikusegudest (vahekokkuvõte) 

Eelnevate peatükkide põhjal saab teha järgnevad järeldused ja kokkuvõtted: 

x Lubjakivikillustiku fr 0/90 kasutamiseks raudteede ja kõrge koormusega teede 

muldkehade ehitamiseks tuleks segada see kvartsliivaga (settekivimitest valmistatud 

liiv ei ole lubatud). Optimaalne liiva kogus on 25…30% mahust, kuid tagamaks 

materjali homogeensuse ja liiva ühtlase jaotumise, tuleks kasutada minimaalselt 30%. 

Vaid lubjakivikillustiku fr 0/90 kasutamine raudteede ja kõrge koormusega teede 

muldkehade ehitamiseks on riskantne, kuna materjal aja jooksul mingil määral 

laguneb põhjustades pikas perspektiivis kihi vajumist, kandevõime vähenemist ja 

külmakerkeliste omaduste halvenemist, mistõttu ei saa seda soovitada. 

x Segus kasutatav liiv olles koos lubjakivikillustikuga peab tagama 

külmakerkekriteeriumite vastavuse lähtudes ISSMFE-TC 8, 1989 terakoostise 

nõuetest. 

x Segamisprotsess peab tagama segu homogeensuse ja võimalusi selleks on mitmeid, 

nt segamisplatsil laaduri või ekskavaatoriga; materjalide autokasti vaheldumisi 

laadimine viisil, et liiv ja lubjakivikillustik seguneksid ühtlaselt; muldkeha ehitamisel nii, 

et kõigepealt laotatakse kiht lubjakiviga, mille peale liiv ning seejärel tihendatakse. 

Parimaks viisiks oleks siiski täitematerjalide segamissõlme kasutamine. 
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Segades omavahel liiva ja fr. 0/90 saadakse tulemuseks nö „gap graded“ materjal (joonis 

31), milles sõelkõvera põhjal on vahepealt mingid fraktsioonid puudu. Tavapäraselt on „gap 

graded“ materjalide puhul probleemiks transpordiaegne segregeerumine ning olenevalt 

fraktsioonide jaotumisest madalam kandevõime või vastupidavus koormusele nagu näitasid 

katsed TTK stendil (võrreldes 50/50 segu fraktsioneeritud killustikuga).  Stendikatsed näitasid 

samuti, et segu 70/30 on suhteliselt heade ja stabiilsete omadustega: kiht tihenes hästi, talus 

kõrget koormust ja kui lubjakivi puruneski, siis oli see nii vähene ja sellistes fraktsioonides, et 

segu külmakerkelised omadused ei halvenenud. Liialt suure liivasisaldusega toimib segu 

pigem sarnaselt liivale ning lubjakivikillustiku terad on vaid mahu täiteks, kuid 70/30 segu 

selliselt iseloomustada ei saa. Oru raudteejaamas näib olevat kasutatud ca 40% liiva ja 60% 

lubjakivi (või kohati isegi vähemat liivasisaldust) ning löökpenetratsiooni andmete põhjal sai 

seda võrdsustada tiheda kruusa, mitte liivaga. 

Vaid fr 0/90 on raske tihendada, kuid see omab tihendatult väga kõrget koormustaluvust 

tänud suurtele osistele, mis tekitavad tugeva struktuuri. Seda materjali on joonisel 31 

kujutatud kui „poorly graded“. Samuti ei ole peenosiste puudumisel probleeme 

niiskussisalduse tõustes kandevõime vähenemisega, kuna liigne vesi dreenitakse ära ja isegi 

veeküllastunud olekus hajub pooriveerõhk kiiresti. Materjalil on hea kandevõime isegi lähedal 

veeküllastunud olekus. Seetõttu kasutatakse sellist materjali raudteeballastina, kuid eeldusel, 

et kivi on piisavalt tugev ja vastupidav, kuna sellised segud toimivad läbi kivide vahel 

tekkivale koormuse jaotumisele, mistõttu on oluline, et kivide servad ja nurgad püsiksid 

terved. Fr 0/90 moodustab tänu suurtele kividele väga tugeva struktuuri, mida näitas TTK 

stendis tehtud katsetus. Seoses lubjakivi suhteliselt kõrgele veeimavusele on nende kivide 

tugevus ja püsivus sõltuvuses ilmastikust, mistõttu ei sobi see materjal vahetult püsiva 

intensiivse koormuse alla. Puhtal kujul fr 0/90 mm toimib väga hästi näiteks metsateede, 

hooldusteede jm kruus- või killustikkattega teede ehitamiseks, kuid ka platside, kõnniteede 

ehitusmaterjaliks ning madalama klassi maanteede mullete ehitamiseks. 

Teede killustikalustena ja ka raudteede ballastialustena kasutatakse laialdaselt „well graded“ 

materjale ehk sidumata segusid, mida võib nimetada ka optimaalseks seguks. Taolised 

segud tihenevad hästi ning taluvad kõrget koormust, mistõttu on taoline materjal aluste 

ehitamiseks kõige eelistatavam. Sidumata segusid võib olla mitmesuguste variatsioonidena, 

millest põhjamaises kliimas on eelistatav kasutada poorse koostisega segusid. Nii katsed 

TTK stendis kui proovid RMK ja Jõhvi-Uikala maanteedelt näitasid, et kiilutud fr 0/90 kaldub 

aja jooksul võtma sidumata (või optimaalse) segu koostist. 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

78 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

 

Joonis 31. Eri materjalide segunemine visuaalselt. 

Alternatiiviks „gap graded“ lubjakivikillustiku-liiva segule oleks erinevatest 

killustikufraktsioonidest ja liivast kokku segatud sidumata (optimaalse terastikulise 

koostisega) segu. Joonisel 30 on võimalik näha lubjakivikillustiku terastikulise koostise aja 

jooksul nihkumist järjest lähemale optimaalse terakoostise poole. See toimub juba 

ehitusprotsessi ajal, kuid ka ekspluatatsioonis olles, kui nii külmumis-sulamistsüklite ja 

dünaamilise koormuse käigus on kividevahelise pingekonsentratsiooni tõttu kivide nurgad 

murdunud ja vajunud pooridesse. Taolist protsessi saab ennetada, kui segu juba 

projekteeritakse ja koostatakse vastavalt. Segus peaks sisalduma ka liiva, mis vähendab 

killustikuterade vahel olevat pingekonsentratsiooni ja tagab parema veejuhtivuse. Uuringus 

(Sillamae et al, 2014) käsitleti põhjalikult paekivisõelmete kasutamist ja omadusi ning üheks 

järelduseks oli, et paesõelmete (või ka nö paekiviliiva) segamine kvartsliivaga säilitas 

esimese omadusi nii, et materjal ei purunenud enam dünaamilise koormuse all. Katsed tehti 

samuti TTK stendis, kuid võrdlusena kasutati andmeid ka reaalsetelt teedelt ja Soomes Aalto 

ülikoolis läbiviidud katsetulemusi. 

Sobilikuks seguks võiks olla näiteks selline, milles kasutatakse 60% fr 0/90, 25% 

ridakillustikku fr 4/63 ja 15% liiva (joonis 32). Lisaks eelnevale võimaldaks selline kasutada 

enam lubjakivikillustikku ja vähem liiva, mis tähendaks ka väiksemat ökoloogilist jalajälge. 
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Joonis 32. Võimalik näidis põlevkivi rikastusjäägist toodetavast sidumata segust, mis võimaldaks hoida 
kokku vajaminevat liiva hulka. 

 

3.7.4 Lubjakivikillustiku orgaanilise aine sisaldusest (kuumutuskadu) ja 

külmakindlusest 

Käesolevas projektis käsitletav põlevkivi rikastamise protsessist saadav lubjakivi on 

rahuldavate kuni heade tugevusomadustega: selle LA oli käesolevas projektis kontrollitud 

materjalide puhul vahemikus 34…38 ja kulumiskindlus ehk micro-deval 33…42. Eesti 

Energia on deklareerinud purunemiskindluseks toimivusdeklaratsioonil LA40, mis kindlasti 

vastab käesolevas projektis leitule. 

Peamiseks põlevkivi rikastusprotsessis tekkiva lubjakivikillustikuga seonduvaks probleemiks 

on nimetatud orgaanilise aine sisaldust (kuumutuskadu). Näiteks määruses Tee 

projekteerimise normid lisas Maanteede projekteerimisnormid §3.2 (5) öeldakse, et 

muldkehas võib kasutada vähese orgaanilise aine sisaldusega pinnast. Vähese orgaanilise 

aine sisaldus on 6% alla 2 mm teramõõduga kuivas pinnases. 

Eesti Energialt saadud fr 0/90 (või fr 0/100) katseandmete põhjal on materjalis määratud 

kuumutuskaona orgaanilise aine sisaldus vahemikus 6.3…9.5%. Käesolevas projektis 

määrati uuematest materjalidest kuumutuskadu vahemikus 5.59…15.01%. Seega ei tohiks 

taolist materjali muldkehade ehitamiseks kasutada. 

Ei ole teada täpselt, kuidas on toimunud kuumutuskao määramise protseduur Eesti Energia 

poolt edastatud tulemuste saamisel, kuid käesolevas projektis tehti seda nii, et sõeluti 
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materjalist välja alla 16 mm osakesed ning orgaanikasisaldus määrati sealt. Tegelikult on 

korrektne protseduur vastavalt EVS-EN 1744-1:2010+A1:2012 p.17.2 järgnev: 

„Laboratoorne proov vähendatakse standardis EN 932-2 kirjeldatud viisil ülemise (D) sõela 

suurusele vastava koguseni, mis ei tohi olla väiksem tabelis 1 toodud massist (7.3 – see on 

63 mm puhul vähemalt 50 kg). Osaproovi purustatakse ja vähendatakse järk-järgult ligikaudu 

massini 20 g ja seejärel jahvatatakse osakesi, kuni nad läbivad sõela suurusega 125 µm. 

Katsekehaks võetakse sellest materjalist (1 +/- 0.05) g.“ 

Orgaanilise aine sisaldust määrati käesolevas projektis katseliselt järgnevalt koos saadud 

tulemustega: 

x purustati 5 kg fr 0/90 alla 16 mm, jagati osaproovideks ning määrati kuumutuskaoks 

7.31%; 

x purustati 50 kg fr 0/90 alla 16 mm, jagati osaproovideks ning määrati kuumutuskaoks 

4.06%, kusjuures standardi alusel oleks fr 0/90 mm puhul korrektsem kasutada ca 

90 kg. 

x kui Jõhvi – Uikala muldkehast võetud lubjakivikillustikule määrati lihtsalt 16 mm 

osakeste väljasõelumisega kuumutuskadudeks 7.36% (km 0.1), 18.55% (km 2.0), 

17.32 ja 9.7% (km 2.9), siis km 2.0 uue lubjakiviga tehti nii, et võeti kogu muudest 

katsetest ülejäänud materjali kogus, milleks oli 15 kg, see purustati, jaotati osadeks 

ning leiti kuumutuskaoks 4.66%, mis on oluliselt madalam, kui varasemad katsed. 

Saadud tulemused võimaldavad järeldada, et siiamaani määratud orgaanilise aine 

sisaldused ei vasta tegelikkusele ning kui järgida tsiteeritud standardis nõutud protseduuri, 

saadakse oluliselt madalamad tulemused. Seda kinnitab kaudselt ka see, et TTK stendis 

määrati liiva orgaanilise aine sisalduseks 0.5%, lubjakivikillustikule 5 kg purustamise korral 

7.31%, kuid nende segule vaid 1.34%. Arvestades lubjakivikillustiku (näiliselt) suurt 

orgaanikasisaldust, pidanuks ka segu tulemus olema oluliselt kõrgem. 

Lisaks orgaanilise aine määramise problemaatikale võib mõelda, mida orgaanilise aine 

sisalduse piiramisega püütakse saavutada. Näiteks artiklis (Classification of organic soils for 

engineering geology, 2003) arutatakse orgaaniliste materjalide klassifitseerimist 

ehitusgeoloogilistes uuringutes ning seal käsitletakse vaid huumust sisaldavaid materjale. 

Artiklis tuuakse välja, et orgaanilised (kõrge huumusesisaldusega) pinnased on nõrgad 

pinnased, kuna need on tugevalt mõjutatud veesisalduse muutusest, mis põhjustab suurt 

kokkusurutavust, madalat tugevust ja pinnase mahumuutusi. Põlevkivi rikastusprotsessil 

saadav lubjakivi ei sisalda huumust vaid kivi, mis kõrgel temperatuuril põleb (sealt ka 
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„kuumutuskadu“). Põlevkivi on nõrk ja madala tihedusega kivi, mis ei ole huumus (muld, 

turvas, muda jne). Tänane rikastusprotsess on nii kõrgekvaliteediline, et põlevkivi sisaldus 

lubjakivikillustiku hulgas on minimaalne ja sedagi vaid peenemate fraktsioonide hulgas, mida 

kinnitas nii standardijärgselt määratud lubjakivi kui killustiku-liiva segu kuumutuskao 

tulemused. 

Lisaks näiliselt kõrgele kuumutuskaole ja läbi selle kõrgele orgaanikasisaldusele on põlevkivi 

rikastusjäägist toodetud killustik probleemiks veel madal külmakindlus. Muuhulgas 

käsitletakse täitematerjalide külmakindluse temaatikat ja nõudeid standardi EVS-EN 

13242:2006+A1:2008 lisas B: 

x punktis B.1.1 Klimaatilised tingimused öeldakse järgmiselt: „Mis tahes purunemise 

ulatus sõltub külmutus-sulatustsüklite sagedusest, külmutus- ja sulatustemperatuurist 

ning täitematerjali osakeste veega küllastatuse astmest“; 

x punktis B. 1.2 Lõppkasutus öeldakse järgmiselt: „Kõrge niiskusesisaldusega ja 

osaliselt või täielikult veega küllastunud keskkonnas on täitematerjal külmumise ja 

sulamise toimel kergemini purunev. Purunemise risk kasvab märgatavalt, kui 

täitematerjalile mõjuvad merevesi või jäitevastased soolad“; 

x punktis B.3 Kategooria valik öeldakse järgmiselt: „Täitematerjali võib lugeda 

vastuvõetavaks, kui täitematerjali toimivus kavandatava kasutusega analoogilistes 

tingimustes on olnud olemasolevate kasutustulemuste kohaselt rahuldav. Juhul, kui 

rahuldavad tulemused puuduvad ja katsetamist peetakse vajalikuks, võib sobiva 

kategooria valida tabelist B.1 keskkonnatingimuste, lõppkasutuse ja klimaatiliste 

tingimuste alusel“. 

Külmakindluse nõuded on väga aktuaalsed auto- ja raudteede ülemistes kihtides (nt 

asfaltkatte all või ballastikihis), kus võib talve jooksul toimuda isegi kümneid külmumis-

sulamistsükleid. Lisaks mõjutavad autoteede katendeid jäitevastased soolad, kuid mida 

raudteedel ei kasutata. Muldkeha kihtidesse jõuab talvine külm reeglina vaid korra ehk ühe 

talve jooksul toimub üks külmumine ja sulamine. Arvestades lisaks veel soojenevat kliimat, 

siis külmumise mõjusügavus võib olla veelgi väiksem. 

Kui ehitatakse uusi auto- või raudteede muldkehasid, siis üheks nõudeks on, et 

külmumissügavuses ei tohi pinnased olla veeküllastunud olekus – vastasel juhul põhjustab 

see ulatuslikke külmakerkeid. Lisaks vähendab see külmumise mõju pinnastele. 
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Lubjakivikillustik on väga tundlik jäitevastaste soolade mõjule. Raudteede puhul neid ei 

kasutata ning maanteede puhul lahjeneb soolade kontsentratsioon muldkehasse jõudmisel 

reeglina ohutule tasemele. 

Fr 0/90 kasutamise kogemused on olemas käesolevas aruandes käsitletud teede puhul. 

Raudteede puhul vaadeldi Oru raudteejaama ning selle põhjal oli järeldus, et kui 

lubjakivikillustik on vähesel määral lagunenudki, siis see ei ole kahjustanud raudtee 

toimivust, mistõttu võib kindlasti öelda, et täitematerjali toimivus kavandatava kasutusega 

analoogilistes tingimustes on olnud olemasolevate kasutustulemuste kohaselt rahuldav, 

millest võib järeldada, et kasutatud materjali külmakindlus on olnud piisav. Sama võib öelda 

nii Jõhvi-Uikala kui ka RMK Kärekonna tee kohta.  

Eelmises peatükis käsitleti sobilikku segu, mida seoses fr 0/90 kasutamisega raudtee 

muldkeha kasutada. Segu eesmärk on saavutada olukord, kus muldkeha on ühtlane ja ühtne 

tervik. Suured tühimikud fr 0/90 terade vahel täidetakse ning kui segus leidub nõrgemaid 

kive, mis külma ja sulamise mõjul lagunevad, ei ole purunenud osistel võimalik settida 

allapoole põhjustades niimoodi muldkehas olevate materjalide aeglast ümberpaigutumist.  

Seega ei ole põlevkivi rikastusprotsessist saadud lubjakivikillustiku kuumutuskadu ega 

külmakindlus takistuseks materjali kasutamiseks RB muldkeha ehitamiseks järgides 

käesolevas uuringus välja toodud tingimusi. 

 

3.7.5 Põlevkivi rikastusjäägist valmistatava lubjakivikillustiku fr 0/90 mm 

leostuskatse 

Selgitamaks, kas põlevkivi rikastusjäägist valmistatav lubjakivikillustik fr 0/90 mm on 

keskkonna seisukohalt ohutu kasutamiseks, viidi TalTech Inseneriteaduskonna materjali- ja 

keskkonnatehnoloogia instituudi anorgaaniliste materjalide teaduslaboris läbi loestuskatse 

vastavalt standardile EVS-EN 1744-3:2002.  

Võttes aluseks Keskkonnaministri määruse nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused 

pinnases), tehti leovee analüüs TalTech Inseneriteaduskonna materjali- ja 

keskkonnatehnoloogia instituudi anorgaaniliste materjalide teaduslaboris komponentidele 

pH, EC, Cl-, SO42-, Cd, Pb, Cr, Zn. Ülejäänud raskemetallide (As, B, Ba, Cu, Ni, Co, Mo), 

antimoni (Sb), seleeni (Se), fluori (F), tsüaniidide (CN) ja naftasaaduste sisaldused määrati 

Eesti Geoloogiateenistuse Laboris. 
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Tulemused on esitatud lisas 10 katseprotokollidena, mille järelduseks saab öelda, et 

leostuvuse katsest määratud elementide sisaldused vastavad määruses esitatud 

piirväärtustele ning et põlevkivi rikastusjäägist valmistatava lubjakivikillustiku fr 0/90 mm 

leovesi on keskkonnaohutu. 

Käesolevas projektis käsitleti ka põlevkivituha kasutamist sideainelistel eesmärkidel nii 

teekatendites kui turba mass-stabiliseerimiseks. Siinkohal leostuvuse katseid ei tehtud, kuid 

vastav väga põhjalik uuring tehti OSAMAT projekti raames, milles leiti, et stabiliseeritud 

katsekehade leovesi vastab piirväärtustele ega ole keskkonnale ohtlik. 

 

3.7.6 Nõuded täitematerjalidele RB muldkeha ehitamiseks 

RB raudteetrassi muldkeha võib jagada kolme osasse: 

1. vahekiht ehk „prepared subgrade“; 

2. muldkeha, mis jääb pinnasevee tasemest ülespoole; 

3. muldkeha, mis jääb pinnasevee tasemest allapoole. 

Vahekiht 

Põlevkivi rikastusprotsessist tuleneva lubjakivi kasutamiseks vahekihis peab see või sellest 

valmistatud segu vastama vahekihis kasutatavate materjalide nõuetele, milleks on: 

1. sidumata segu vastavalt EVS-EN 13285 terakoostise kategooriana GV; 

2. maksimaalne teraläbimõõt D ≤ 63 mm; 

3. peenosiste sisaldus UF5; 

4. ülemõõduliste terade kategooria Oc90; 

5. külmakindlus F4. 

Kui kasutatav sidumata segus kasutatav lubjakivikillustik vastab esitatud nõuetele, on 

võimalik seda kasutada ka vahekihi ehitamisel. Killustiku füüsiliste omaduste poolel on 

mõnevõrra küsitav külmakindluse nõude täitmine, kuigi katsetustega on leitud, et fr. 

31.5/63 mm külmakindlus jääb nõutud piiridesse.    

Muldkeha 

Töös oli antud kaks võimalust: 
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• segada kokku segu lubjakivikillustikust fr 0/90 mm ja liivast suhtena 70/30%; 

• valmistada sidumata segu segades kokku lubjakivikillustiku fr 0/90 mm, fr 4/63 mm ja 

liiva suhtena 60/25/15%. 

Kokku segatud segu peab vastama sidumata segu terakoostise kategooriale GV (EVS-EN 

13285). Segu peab olema ISSMFE-TC 8, 1989 terakoostise alusel külmakerkekindel. 

Segus kasutatav liiv ei tohi olla valmistatud settekivimitest (ei ole lubatud kasutada 

paekivisõelmeid ega –liiva). Liiv peab olema EVS-EN 13242 järgne peen- või 

fraktsioneerimata täitematerjal, mille maksimaalne teraläbimõõt D ≤ 8 mm ja peenosiste 

sisaldus f5 või UF5. 

Segus kasutatav killustik peab olema EVS-EN 13242 järgne jämetäitematerjal terakoostise 

kategooriaga Gc 80/20, mille LA40 (EVS-EN 1097-2) ja külmakindlus (EVS-EN 1367-1) F12. 

Segu võib olla vähese orgaanikasisaldusega (EVS-EN 1744-1), kuid ei või sisaldada 

huumust (EVS-EN 1744-1 NaOH katse). 

Eelpool kirjeldatud nõuetele vastav segu liigitub muldkeha pinnaseks QS2 ehk keskmiseks. 

Heade hüdrogeoloogiliste ja hüdroloogiliste tingimuste korral võib seda liigitleda ka 

pinnaseks QS3 ehk heaks. Lihtsamalt öeldes on pinnaseveest kõrgemale muldesse 

paigaldatud segu näol tegemist QS3 kvaliteediga pinnasega ja pinnasevee tasemest allpool 

QS2 pinnasega. 

RB projekteerimisel on külmumissügavuseks arvestatud 2.05 m mõõdetuna ballastikihi pealt. 

Raudtee külmakindluse tagamiseks peab pinnaseveetase olema sügavamal kui 2.05 m ehk 

muldkeha peab selles mõttes püsima kuiv. Lisaks on eelpool ettenähtud segud terastikulise 

koostise poolest külmakerkekindlad ja dreenivad, mistõttu püsib muldkeha kuivana ka 

sadevete ja kapillaartõusu vaatevinklist. Vastavalt standardi EVS-EN 13242:2006 lisa B.3 ei 

esitata taolistes tingimustes külmakindluse nõudeid. Kuna pinnasevesi peab olema 

sügavamal kui külmumissügavus, on ka pinnaseveest allapoole paigutatud segu 

külmumisvabas olukorras, millele ei esitata samuti külmakindluse nõudeid. 

Kuna allpool pinnaseveetaset ei toimu külmumis-sulamistsükleid (või on neid minimaalselt) ja 

sinnamaani ei ulatu ka dünaamilise koormuse purustav mõju, võib lubjakivikillustikku 

sisaldavat segu kasutada ka seal. Allpool pinnaseveetaset on soovituslik parema dreenivuse 

tõttu kasutada suurema liivasisaldusega segu (70/30%). Arvestades siiski mõningast 

potentsiaalset külmumisest ja sulamisest tekkivat koormust muldkehas sisalduvatele 
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pinnastele, antakse minimaalseks segu külmakindluse nõudeks F12, mis lähtub fr 0/90 mm 

toimivusdeklaratsiooni väärtusest arvestades peatükis 2.7.4 toodud arutluskäiku. 

  

 

3.8 EE tuha sobivus madala koormusega teede ehitamiseks 

Tuhaga seoses on tehtud mitmeid uuringuid, kus on käsitletud uute tehnoloogiatega 

(keevkihikatel, tuha tähistus CFB ja väävli ärastamise süsteem, tuha tähistus deSOx) 

tulenevat põlevkivilendtuha kasutatavust (teede)ehituses. Põlevkivituha kasutamist 

teedeehituses kiht- ja mass-stabiliseerimiseks on käsitletud põhjalikult OSAMATi uuringus 

ning selle järelmonitooringu aruannetes, eriti allikas (Luule Kaal et al, 2018), mille 

järeldusteks olid: 

x CFB tuhk ei sobi praegusel hetkel standardi EVS 925 valdkonnaga, kuid sellele leiab 

tõenäoliselt head rakendust EVS-EN 14227 valdkonnas ja kuna selle tuha osakesed 

meenutavad lubja põletamisel tekkivaid poorseid lubjatükke, siis saaks seda mingite 

mööndustega võrrelda lubjaga, millega stabiliseeritakse pinnaseid tõstmaks näiteks 

liivpinnase kandevõimet või vähendamaks savipinnase niiskustundlikkust. 

x uue tüübi põlevkivituhkadega saaks edukalt parandada objektil olemasolevate 

pinnaste omadusi, mis ei taga vajaminevat kandevõimet pealmise teekonstruktsiooni 

ehitamisel või mis on külmakerkeohtlikud. Nimelt saab stabiliseerimisega vähendada 

savikate liivade ja kruusade (moreenide) vee- ja külmatundlikkust, mis on väga heaks 

ja majanduslikult otstarbekaks võimaluseks kruusateede remontimisel, samuti uute 

madalamaklassiliste teede ehitusel – metoodikat saab rakendada RailBaltica 

hooldusteede, kagupiiri teede, metsateede jm. taoliste ehitamisel. 
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x Simuna-Vaiatu teelõigu põhjal saab järeldada, et keevkihikatelde tuhad sobivad 

edukalt madalamaklassiliste teede seisukorra parandamisel. Nii tihendatud kui mass-

stabiliseeritud turba lõikudel toimis CFB tuhaga stabiliseeritud alus paremini, kui 

tavapärane kompleksstabiliseeritud alus. 

Kuna RB muldkeha ehitamiseks plaanitakse kasutada lubjakivikillustikku, siis on mõistlik 

samast materjalist valmis ehitada ka hooldusteed. Nende ehitamiseks sobib sama materjal, 

mida kasutatakse raudteetrassi muldkehas või ka vaid kiilutud fr 0/90, millele on 

kulumiskihiks paigaldatud kas killustik- või kruuskate. Eelprojektis oli hooldusteede katendiks 

toodud järgnev lahendus: 

1. 12 cm killustikust või purustatud kruusast kate; 

2. 20 cm killustikust või purustatud kruusast alus; 

3. 20 cm dreenkiht; 

4. Täitepinnas; 

5. Olemasolev aluspinnas. 

Käesolevalt tehakse hooldustee katendiarvutus kasutades Odemarki valemit ja koos sellega 

Soomes kehtivaid elastsusmooduleid. Aluspinnaseks võib lugeda möllise peenliiva ja 

moreeni, kuigi esineb ka mitmeid muid variatsioone. Taolise materjali e-moodul on kuivas 

olukorras 35 MPa ja märjalt 20 MPa. Soome avalikult kasutatavate kruusateede nõutav 

elastsusmoodul on 80 MPa, kuid näiteks metsateedel võib olla ka väiksemad kandevõimed. 

Arvestades neid tingimusi, saadakse katendiarvutuseks tabelis 12 kujutatud tulem. 

Tabel 12. RB hooldusteede eelprojektikohane katendiarvutus. 

 

Tulenevalt nii RMK Kärekonna teelt kui TTK stendist saadud tulemustele, võiks kõik muud 

katendikihid, v.a kulumiskihi asendada lubjakivikillustikuga fr 0/90 (või raudteetrassi 

muldkehas kasutatava seguga). Kui fr 0/90 ei ole liivaga segatud ja seda kasutatakse puhtal 

kujul, tuleb sellest valmistatud kiht pealt kiiluda kasutades killustikku, mille D = 63 mm (või 

selle lähedane). Kulumiskihiks saab kasutada kas optimaalset kruusasegu, kuid sarnaselt 

RMK teedele ka killustikust katet. Arvestades Oru jaama löökpenetratsiooni tulemusi 

kasutatakse arvutuses fr 0/90 elastsusmoodulina 150 MPa, kuigi TTK stendist saadud 
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tulemuste põhjal võiks seda võrrelda ka killustikaluse 240 MPa-ga, kui materjal on piisava 

tiheduse juures. Arvestades konservatiivselt siiski 150 MPa, on katendiarvutus kujutatud 

tabelis 13, mis tagab hooldusteedele piisava kandevõime võimaldades kasutada 

samaaegselt õhemaid kihipaksusi. 

Tabel 13. RB hooldusteede katend, kui ehitamiseks on kasutatud fr. 0/90. 

 

Kuna hooldusteed saaks ehitada kasutades raudteetrassi muldkehasse minevat materjali, ei 

ole tuhkadega materjalide stabiliseerimine enam otstarbekas. See oleks mõeldav siis, kui 

teed oleks juba valmis, kuid kui nende kandevõime ja vastupidavus kõikuvatele 

niiskusoludele oleks ebapiisav, kuigi ka sellisel juhul oleks siiski otstarbekam kasutada 

lubjakivikillustikku katendi tugevdamiseks uute kihtide näol või läbi mehaanilise 

stabiliseerimise, mille käigus korrigeeritaks olemasoleva materjali terastikulist koostist. 

Reaalsem võimalus põlevkivituhkade kasutamiseks oleks asendamaks teetüübi P-I 

(kõrvalmaanteed, kohalikud teed) 8 cm paksust mustsegu, kuigi sellisel juhul kattub see EVS 

925 valdkonnaga, kuhu OSAMAT projekti kohaselt CFB tuhk ei sobitu. Arvestades viidatud 

uuringut, siis järeldus tehti kasutades Narva-Mustajõe teelõigu andmeid, mille peamisteks 

probleemideks olid puuduv dreenkiht, mistõttu toimus muutuvate niiskustingimuste käigus 

stabiliseeritudkihis pidevalt veesisaldus, lisaks kasutati libedusetõrjeks soolasid (millele 

näiteks tsementstabiliseeritud kihi vastupidavus on madal ja võib oletada, et sama probleem 

on ka tuhkstabiliseeritud kihil) ja liikluskoormus oli kõrge. Eeldatavasti on P-I teed 

soodsamas olukorras, kui oli ja on Narva-Mustajõe teelõik. OSAMAT projekti Simuna-Vaiatu 

teelõik näitas tuhkstabiliseeritud kihi väga head toimivust madalaklassilisel teel. 

Järelmonitooringu aruandes tehti järgnev järeldus „Põlevkivituhad sobivad väga hästi 

kasutamiseks madalamaklassiliste (kruusateede) seisukorra parandamiseks nii 

kihtstabiliseerimiseks kui pinnase omaduste parandamiseks“. 

Kui P-I teedel kasutada MSE segu asemel tuhkstabiliseeritud kihti, siis seoses sellega 

tõstatub probleem OSAMAT projektis kasutatud tuhasisaldusega. Nimelt kasutati 20 cm 

paksuse kihi stabiliseerimisel 9% tuhka, mis teeb tuha koguseks ca 39 kg/m2. Eestis tee-
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ehitustöödel kasutatavate seadmetega taolist tuhakogus ühe laotamisega paigaldada ei 

õnnestu. Samuti on tuha hulk segamiseks liiga suur, mistõttu tuleb tuhka laotada ja kiht läbi 

segada kaks korda. Kui arvestada, et sama kihipaksuse stabiliseerimiseks vajaminev 

tsemendi kogus on 4%, mis teeb ca 18 kg/m2, siis oleks tsemendi kasutamine töövõtjatele 

oluliselt soodsam ja kasulikum. Kui tuha kogust oleks võimalik vähendada 6% peale, oleks 

seda võimalik laotada ja segada ühes kihis. Osamat projekti laboritööde aruandes hüljati 6% 

tuhasisaldus, kuna see ei taganud vajalikku külmakindlust. Käesoleva uuringu raames tehtud 

laboritööde programmiga võeti eesmärgiks kontrollida väide üle. 

Proovikehade survetugevused ja külmakindlused on esitatud tabelis 15. Tsemendina kasutati 

4% CEM II 42,5 MPa, tuhkadest CFB ja deSOx, mõlemat 6%. Täitematerjal pärineb Väo 

karjäärist Tallinnast ning seguretsept koostati vastavalt Maanteeameti Stabiliseeritud 

katendikihtide ehitamise juhisele kasutades selleks välja antud Exceli põhist vormi. Segu 

vajalik vesisaldus määrati modifitseeritud Proctorteimiga. Survetugevused määrati vastavalt 

standardile EVS-EN 13286-41 ja külmakindlused vastavalt CEN/TS 13286-54:2014 

kirjeldatud metoodikale. 

Katsekehad valmistati kahel meetodil – esiteks vastavalt EVS-EN 13286-50 Modifitseeritud 

Proctor-teim (Vorm B, 5 kihti, 56 lööki kihile) ja teiseks AS Trev-2 labori hüdraulilise pressi 

abil kasutades staatilist koormust ja tihendades stabiliseeritud segu vormidesse ühe kihina – 

kuna oli kahtlus, et stabiliseeritud katsekehade valmistamisega Proctor-seadmes 

lubjakivikillustikust täitematerjali purustatakse, mistõttu võivad seetõttu olla mõjutatud ka 

katsekehade tugevusnäitajad. Tuginedes esmastele katseandmetele kompleksstabiliseeritud 

segudega otsustati deSOx tuhaga stabiliseeritud katsekehad valmistada vaid staatilise 

pressiga ning loobuda Proctoriga tihendamisest, kuid hilisem rohkemate tulemuste analüüs 

näitas, et otsus ei olnud õigustatud, mis siiski ei takista tegemast järeldusi põlevkivituha 

sideaineliste omaduste kohta. Võrdluseks valmistati hiljem juurde mõned Proctoriga 

tihendatud deSOx tuhaga katsekehad. Keskmiste mahumasside võrdlused on esitatud 

tabelis 16. 

Stabiliseeritud segude valmistamisega oli seotud lisaks uuringumeeskonnale veel TalTech 

magistriõppe tudeng Rainer Vaidla. 

Määrus „Tee tööde kvaliteedi nõuded“ ütleb, et tsementstabiliseeritud kihi 7p survetugevus 

peab olema minimaalselt 2 MPa ning 28p vahemikus 4 – 12 MPa. Tabelist 15 nähtub, et: 

x 4% tsementi on olnud liiga palju, mistõttu survetugevus on väga kõrge juba 7 päeva 

möödudes ning ületanud maksimaalse piiri ajaks, mil lõpetati külmakindluse 
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katsetega. Seega peaks tsementi kasutama vähem, sobilik oleks tõenäoliselt olnud 

3%; 

x deSOx tuhk ei taga nõutud survetugevust ei 7 ega 28 päeva möödudes, kuid peale 

külmakindluse testi on survetugevus ületanud 4 MPa. Kuna deSOx tuha kasutamisel 

proovikehade survetugevuse kasv on olnud liiga aeglane (7 p nõue on vajalik selleks, 

et teel saaks liigelda ka vahetult peale ehitust), siis see ei ole (vähemalt mitte 6% 

tuhasisalduse juures) sobilik tuhkstabiliseeritud kihtide ehitamiseks, kuna ei täida 

etteantud nõudeid; 

x vaadeldud katsekehade puhul on toiminud kõige paremini Proctoriga tihendatud 6% 

CFB tuhaga katsekehad, mis on täitnud kõik nõuded. 

Tulemustest nähtub, et tsemendi kivinemine toimub kiiremini kui tuha puhul, mis on samas 

juba varasemalt üldteada. Seega 6% CFB tuha puhul on pikaajalises perspektiivis oht 

põikpragude tekkeks, kuid seda tuleks kontrollida pikemaajaliste survetugevuskatsetega 

(minimaalselt 105 päeva proovikehade katsed). Seda käesoleva uuringu ajaline raamistik 

teha ei võimaldanud. 

Teiseks nähtub seoses külmakindlusega, et kasutatud metoodika puhul ei esinenud 

probleeme ühegi proovikeha osas, pigem on see soodustanud, tõenäoliselt läbi lisandunud 

päevade, mil katsekehad on saanud kivineda ja läbi ümbritseva keskkonna suurema 

veesisalduse tõttu, proovikehade edasist tugevnemist. Võimalik, et kasutatud metoodika ei 

ole tegelikult (põhjamaistes tingimustes) hüdrauliliselt seotud segude jaoks sobilik. Teema 

vajab veel katsetamist, kuna ka metoodika kirjelduse sissejuhatuses on kirjas „Users of the 

test method are invited/encouraged to trial the diferent methods of second stage curing and 

to proovide feedback. Then and only then will consideration be given to specifying a 

preferred/necessary method of second stage curing and then to the issuing of the TS as a 

EN.“ 

OSAMATi uuringus kasutati Soome metoodikat külmakindluse määramiseks, kuid seda 

käesolevalt kasutada ei olnud võimalik, kuna valmistatud proovikehad ei vastanud mõõtmete 

poolest selle nõuetele. Lisaks võeti käesolevas uuringus katsete tegemisel põhimõtteks, et 

kui vähegi võimalik, siis katsed tehakse kooskõlas Euroopa nõuetega vastavuses 

standartitele ja meetoditele, mis on leitavad Eesti Standardikeskuses. OSAMATi Narva-

Mustajõe teelõigu halva toimimise üheks väga tõenäoliseks põhjuseks on stabiliseeritud kihi 

all dreeniva kihi puudumine ja sellist stsenaariumit sisuliselt testitakse ka Soome 

külmakindluse katsega ning OSAMATi projekti tulemusi võib selles mõttes lugeda 

võrreldavateks. Kui kasutada RB-ga seotud P-I teede puhul mustsegu asemel 
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tuhkstabiliseeritud kihti, siis tüüpkonstruktsioonides oli ette nähtud dreenkihi olemasolu, mis 

teeb keskkonna stabiliseeritud kihile soodsamaks. 

Tabel 14. Tsement-ja tuhkstabiliseeritud katsekehade tugevusnäitajad 

 

Tabelis 14 nähtub veel, et Proctori ja staatilise pressiga tihendatud proovikehade 

katsetulemused erinevad märgatavalt (ca 2x). Tihendamisviiside keskmised mahumassid on 

esitatud tabelis 15, mille järgi on tsement- ja tuhkstabiliseeritud proovikehade tihenduse 

erinevus 8.5…10.4%. Seega staatilise pressiga saadud tihedused on madalamad, mis 

väljendub ka proovikehade katsetulemustes.  

Tabel 15. Tihendamisviiside keskmiste mahumasside võrdlused 
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Kui kasutada P-I teede puhul mustsegu asemel tuhkstabiliseeritud kihti, peaks seotud kihi 

paksus olema minimaalselt 12 cm (vastavalt Maanteeameti Stabiliseeritud katendikihtide 

ehitamise juhisele), kuid soovituslikult 20 cm sarnaselt Simuna-Vaiatu teelõigule, kuna 

tsement- ja tuhkstabiliseeritud kihid on väga tugevad, kuid rabedad, mistõttu vajavad, et 

tekiks tugev plaat, mis ei murduks ega mureneks. Negatiivse poole pealt on 

tuhkstabiliseeritud kihi kasutamise puhul kõrgendatud oht põikpragude tekkele, mistõttu ei 

pruugi see hoolimata positiivsetest katsetulemustest olla tee omanikule ehk Maanteemetile 

või KOVle sellegipoolest vastuvõetav. Viimastel aastatel ei ole seetõttu Eestis 

tsementstabiliseeritud kihte tehtud rohkem kui vaid betoonkattega teede ja bussipeatuste 

alla. Liiga kõrgele kasvavaid survetugevusi nähti ka käesoleva uuringu raames tehtud 

katsetega (4% tsemendi puhul). 

Alternatiivse variandina katsetati käesoleva projekti raames kompleksstabiliseeritud kihti 

uutest materjalidest kasutades nii CFB kui deSOx tuhka ja võrreldes seda seguga, kus 

hüdraulilise sideainena kasutati tsementi. Kompleksstabiliseeritud kihil ei ole tavaliselt 

probleeme põikpragunemisega, mistõttu võiks olla see MSE segu otsesemaks alternatiiviks 

kui tuhkstabiliseeritud kiht. Katsesegudes kasutati mõlema tuha puhul sideainet 6%, 

tsemendiga segus 2.5% CEM II 42.5 MPa. Täitematerjalina kasutati 100% uut killustikku, 

kokku segati sidumata segu ja paekivisõelmed saavutamaks nõutud terakoostist. Bituumenit 

kasutati 3% emulsiooni kujul (C60B4). Täiendavalt võrreldi veel kahte tihendamismetoodikat: 

proovikehad valmistati nii modifitseeritud Proctori kui staatilise pressiga. Katsetulemused on 

esitatud tabelis 17. Võrreldes esiteks proovikehade tihedusi tabeli 16 põhjal, siis KS puhul on 

tulemused ühtlasemad. Tõenäoliselt on selle põhjuseks KS segudes sisalduv suurem hulk 

vedelikku bituumensideaine näol, mis hõlbustab tihendamist. 

Kompleksstabiliseerimise tulemustest nähtub, et 2.5% tsemendiga segud täidavad Eestis 

nõutava 7p survetugevuse (nõutud min 1.5 MPa), kuid mitte ükski muu proovikeha ei täitnud 

muid kriteeriume (sh tsemendiga katsekehad 28p survetugevusi). Staatilise pressiga 

valmistatud proovikehad lagunema, mistõttu ei saadud kõikide katsekehade osas 

usaldusväärseid andmeid. Need on tabelis 16 read, kus surve- või lõhestustõmbetugevuse 

väärtuse ees puudub info mahumassist, kuna katsekehad ei olnud 100% terved vaid kuskilt 

oli tükk väljas. Kõige paremad tulemused saavutati CFB tuhaga, kus lõhestus-tõmbetugevus 

oli kõige kõrgem, kui keskmiselt saadi 0.39 MPa (28p vanusena on nõutud minimaalselt 

0.5 MPa). 
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Kompleksstabiliseeritud segudega on viimasel ajal Eestis probleeme, kuna väga suur osa 

katsetatud proovikehasid ei täida etteantud tugevusnõudeid. Seega vajavad segude 

koostised ka suuremas pildis ülevaatust ja uuringut või teise võimalusena ei ole nõutud 

tugevusparameetrid (eriti lõhestus-tõmbetugevus) asjakohased. 

Tabel 16. KS32 segude surve-ja lõhestus-tõmbetugevuste katseandmed koos külmakindlustega 

 

OSAMATi järelmonitooringu üheks järelduseks oli see, põlevkivituhaga stabiliseeritud alus 

see ei sobi kõrgema klassi (III klass ja enam) teede jaoks, kuid käesolevad katsetulemused 

seda vähemalt CFB tuha osas järelda ei võimalda. Põlevkivituhkade pikemaajaliste 

uuringutega on siiski avastatud mõningaid nüansse, mida käesolevas uuringus tehtud 

suhteliselt lühiajalised katsed ei võimalda registreerida. Nendeks on eriti pikaajaline 

külmakindlus, niiskuskindlus ja vastupidavus tsüklilisele niiskumisele-kuivamisele, kuid kõiki 

neid probleemseid punkte saaks lahendada või vähemalt mõju vähendada võimaldades 

põlevkivituhaga stabiliseeritud aluse säilimist seeläbi, kui kiht asetseks dreenival alusel, mis 

takistab liigniiskuse pääsemist materjali. OSAMAT projekti Narva – Mustajõe katselõigul oli 

see üheks suurimaks puudujäägiks. 

Oluline on, et stabiliseeritud alused, mis peavad töötama ja koos püsima kui ühtne plaat, 

paikneksid dreenival materjalil takistamaks liigniiskuse tingimist kihti. Kuna jäikade 

stabiliseeritud (nagu tuhk- ja tsementstabiliseerimine) kihtide järele on vajadus eelkõige 

kõrge raskeliikluse osakaalu puhul, siis madalama klassi teedel seda reeglina seoses suure 

ehitusmaksumuse tõttu ei kasutata, kuna see vajab tugevat ja külmakerkelindlat alust. 

OSAMATi uuringus oli Simuna-Vaiatu teelõik ja selles sisalduv tuhkstabiliseeritud kiht siiski 

väga heas seisukorras hoolimata eelnimetatud tingimuste mittetäitmisest, kuid seda 
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tõenäoliselt põhjusel, et teel ei tehta kloriididega libedusetõrjet ning tee ei ole kasutusel 

suurel määral raskeliikluse poolt. 

Nii käesoleva kui OSAMAT projekti järelduseks saab tuua, et CFB tuhk sobituks nii tugevuse 

kui kestvuse mõttes madalama klassi teede (IV-klass) puhul tuhkstabiliseeritud kihi 

ehitamiseks, sealhulgas RB P-I teede mustsegude asendamiseks. Kõrgema klassi teede 

osas vajatakse täiendavaid mõõtmistulemusi, sh pikaajalist survetugevust (105 päeva ja 

enam) ning niiskumise-kuivamise ja rohkemate külmumistsüklite mõju mõõtmist. 

DeSOx tuhk ei andnud kuigivõrd piisavaid tulemusi, et sellega oleks võimalik asendada 

hüdraulilist sideainet. Prof. Lembi-Merike Raado sõnutsi on deSOx tuhk 

väävliärastusüsteemis vähesel määral hüdratiseerunud, mistõttu ei oma see kivinemise 

algusfaasis kuigi häid sideainelisi omadusi. DeSOx tuhk nõuab enam aega enne kui algab 

kivinemise protsess, mida oli näha ka käesolevates katsetes. Prof. Raado sõnutsi oleks 

võimalik deSOx tuhka stabiliseerimistöödel kasutada, kui kivinemiseks antaks rohkem aega. 

Teedeehituses ei ole see reeglina võimalik, mistõttu ei saa antud tuhka lugeda teedeehituses 

kasutuskõlblikuks.  

Üheks põlevkivituhkade (eelkõige CFB tuhk) väga kasulikuks kasutusvaldkonnaks oleksid 

olukorrad, kui mõistlike kuludega ei ole võimalik saada kvaliteetset täitematerjali ning 

olemasolev pinnas ei ole tee ehitamiseks sobilik. Sellisel juhul võib kaaluda 

pinnaseomaduste parandamist läbi stabiliseerimise. Teine variant see, kui olemasolev 

kruusatee on halvas seisukorras, olemasolevad materjalid niiskustundlikud ning tee 

seisukorra parandamine ja/või tolmuvaba katte ehitamine nõuaks ebamõistlikult palju juurde 

veetavaid materjale. Vastavad katsetööd on eraldi lepinguga käimas ja tulemused selguvad 

hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Praeguseks on olemas kruusasegude 7p survetugevuse 

andmed (tabel 17). Tulemused on pinnaste ja kruuskatete stabiliseerimist (ing. qualified soil 

improvement) silmas pidades lootustandvad.  

Tabel 17. Kruusasegude stabiliseerimise esimesed andmed. 
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Lisaks kontrolliti ka TalTech Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Anorgaanilise 

materjalide teaduslaboris käesoleva projekti raames Eesti Energia poolt katsetamiseks 

toodud CFB ja deSOx tuhkade keemilist koostist ning võrreldi saadud tulemusi varasema 

andmebaasiga. Aruanne on esitatud lisas 6, selle kokkuvõte on järgnev: 

„Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi aastate lõikes esineb nii CFB kui ka DeSOx tüüpi tuhkade 

koostise ning BET eripinna osas nii kütuse koostisest kui põletusrežiimide parameetritest 

tingitud varieeruvusi, vastavad analüüsitud proovid seda tüüpi tuhkade tüüpparameetritele. 

Uuritud tuhaliigid (CFB ja DeSOx) sisaldavad makrokomponentidest 32-39% üldist CaO-d, 

29-37% SiO2, 6-8% Al2O3, 3-4% Fe2O3 ja 4-5% MgO. DeSOx tuha väävlisisaldus on oodatult 

kõrge – 10,19-10,38% SO3. Nii DeSOx tuhka ning CFB 1. välja elektrifiltrituhka iseloomustab 

võrdlemisi madal karbonaatide sisaldus (mineraalne CO2=3,3-3,8%) ning vastavalt suhteliselt 

kõrge lubjasisaldus (7,7-12,2%), seejuures on vaba lubja sisaldus kõrgem CFB tuha 

proovidel (11-12%). DeSOx tuhkade BET eripind on võrreldes CFB tuhkadega (BET SSA 

3,42-3,72 m2/g) suhteliselt madal – 1,28-1,39 m2/g. Sama tüüpi tuhaproovid (CFB TTK ja 

CFB Taltech, samuti DeSOx TTK ja DeSOx Taltech) on koostiselt ja omadustelt väga 

sarnased.“ 

Lisaks stabiliseerimisele otsustati proovida ka varianti, kas põlevkivilendtuhaga (CFB ja 

deSOx) saaks asendada osa lubjakivi-liiva segusse minevast liivast. Selleks segati kokku 

segu vahekorras 70% lubjakivi fr 0/90, 20% liiva ja 10% tuhka. Segud tehti mõlema tuhaga, 

liivana kasutati sama materjali, mille külmakerkelisus oli käsitletud tabelis 11 ehk SP = 

1.42 mm2/Kh. Samast tabelist nähtus, et lubjakivi lisamine vähendas segu külmakerkelisust. 

Segude segamisel üritati imiteerida võimalikku ehitusplatsil segamist selliselt, et materjalid 

olid loodusliku niiskuse juures ning vett ei lisatud. Proovid viidi Tampere Tehnikaülikooli, kus 

segudele lisati vett ja tihendati güraatorseadmega 12…13% niiskuse juures. Katse alguses 

oli segude veesisaldus CFB tuhal 13%, kuid lõpuks 25.2% ja külmakerkelisus SP = 

1.92 mm2/Kh. DeSOx tuhaga oli katse alguses veesisaldus 12.1%, kuid lõpuks 22.2% ja 

külmakerkelisus 5.28 mm2/Kh. Kui 1.92 on keskmiselt külmakerkeline, siis 5.28 väga 

külmaohtlik. 

Kumbki tuhk ei vähendanud sellisel viisil ettevalmistatud kehade külmakerkelisust, vaid 

hoopis oluliselt kasvatasid seda. Sellest tuleb järeldada, et põlevkivituhk ei sobi killustiku-liiva 

segusse viimase osaliseks asendamiseks. Võimalik, et materjal näitaks enam sideainelisi 

omadusi, kui segu segataks kokku kohe koos vajaliku hulga veega, kuid arvestades 

segamise tehnoloogilist protsessi ning fr 0/90 väga jämedateralist koostist, siis ei ole see 
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praktikas teostatav. Praegusel juhul hüdratiseerus tuhk osaliselt ega omanud hiljem enam 

vajalikke sideainelisi omadusi, mistõttu käitus külmakerkekatse segus kui vaid peenosis. 

Veel üheks variandiks põlevkivituha kasutamisel RB ehitamiseks oleks turbaalade mass-

stabiliseerimine. Tegemist on väga tõsiselt kaalumist väärivaks alternatiiviks võrreldes 

muude meetoditega turbaaladele ehitamiseks. Väga häid kogemusi saadi OSAMAT projekti 

käigus, kus sideainena kasutati osaliselt tuhka ja osaliselt tsementi. 

Mass-stabiliseerimise pikaajalist vastupidavust uuriti laboritingimustes põhjalikult uuringus 

(Talviste, 2018), mille mõningad järeldused olid: 

x CFB tuhk töötab turba stabiliseerimisel valdavalt mineraalse mittetsementeeruva või 

vähetsementeeruva lisandina, mis kindlasti vähendab turba kokkusurutavust ja 

suurendab tugevust, kuid seda raudtee ehitamiseks ebapiisavalt. 

x On selge, et stabiliseeritud turbasegu kokkusurutavus on kordades väiksem ja 

tugevus oluliselt suurem, kui stabiliseerimata turbal isegi kui mingit tsementeerumist 

ei toimu.  

x Põlevkivituha kasutamise efekt väljendub siinjuures (eelkoormamise puhul) selles, et 

stabiliseeritud turbasegu tiheneb absoluutväärtuses oluliselt vähem ja ajaliselt 

kiiremini, kui stabiliseerimata turvas. 

x võimaluseks põlevkivituha kasutamisel RB trassil on turba stabiliseerimine 

teenindusteede jt. väiksema koormusega (kuni 20–25 kPa ehk ca 1 m kõrgune mulle) 

ja tähtsusega objektide all, sh ajutised teed ja platsid rabades. 

Seega raudteealuse turba mass-stabiliseerimine põlevkivituhaga on võimalik, kuid 

saavutatav efekt väiksem, kui vajalik. Selle metoodika kasutamist võib tugevalt kaaluda 

ajutise meetmena võimaldamaks ehitusmasinate ja eritehnika (näiteks vaiade 

paigaldamiseks) liiklemiseks muidu läbitamatul turbaalal. 

Samuti on võimalik mass-stabiliseerimist ja põlevkivituhkade kasutamist kombineerida teiste 

võimalike meetmetega raudtee ehitamiseks turbapinnasele. Näiteks geosünteediga 

ümbritsetud pinnasvaiu turbasse rajada ei saa, kuna viimasel ei ole piisavalt külgtuge. Kui 

turvas oleks eelnevalt stabiliseeritud, võiks saada paigaldada ka pinnassambaid, mis 

töötavad seejärel ühtse süsteemina. Variant oleks veel kasutada ka IPT uuringu soovitust 

seoses puistevaiade rajamisega „…näiteks puistevaiade rajamisel tammi alla, kus sideaine 

lisand võimaldab suurendada liivast või kruusast puistevaiade tugevust.“ 
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Seega võiks üheks kaalumist ja kalkuleerimist väärivaks variandiks olla esiteks turbapinnase 

mass-stabiliseerimine põlevkivituhaga, mille sisse rajatakse geosünteediga ümbritsetud 

pinnasvaiad, millesse paigaldatakse põlevkivituhaga segatud liiv või kruus. Selle peale saab 

omakorda ehitada geosünteetidega armeeritud muldkeha. Turbaalade mass-stabiliseerimine 

kasvõi ajutisel eesmärgil on kasulik ka hooldusteede rajamiseks, mida saaks sellisel juhul 

teha oluliselt lihtsamalt ning väiksemate järelvajumitega. 

Tuha proovikehade katseprotokollid on esitatud lisas 9. 

Geosünteediga ümbritsetud pinnasevaiade kasutamist käsitletakse allikas (Society, 2011), 

kus on välja toodud järgmised nõuded ja põhimõtted: 

x tõmbejõud geosünteedis ei aktiveeru, kui vai on paigutatud liiga jäiga pinnase sisse, 

kuna ümbritsevast pinnasest tulenev toetus on suurem, kui geosünteedist tulenev 

toetus. Tehnoloogia on seega majanduslikult kasulik vaid nõrkades pinnastes. Eriti 

nõrkades pinnastes tuleks kasutada eritehnikat, et hoida vaiu ehitamise ja sellele 

järgneval ajal stabiilsena). Pinnase tugevuse vahemik, mille puhul saab edukalt 

geosünteediga ümbritsetud pinnasevaiu kasutada (kasutades referentspingena 

100 MPa), on 0,5 Mpa < ES (deformatsioonimoodul) < 3,0 MPa (dreenimata 

nihketugevusena 3 kPa < cu < 30 kPa), kuigi eritellimusena on võimalik valmistada ka 

geosünteete vaiade jaoks, mis paigaldatakse pinnasesse, mille dreenimata 

nihketugevus on cu < 3 kPa või cu > 30 kPa. 

x Geosünteediga ümbritsetud pinnasvaide alla peab jääma nõrkadest pinnasest 

vähemalt 10x tugevam pinnas. Tugeva pinnase deformatsioonimoodul ES > 5,0 MPa 

(referentspinge 100 MPa juures), et limiteerida vajumeid ning pinnase sisehõõrdenurk 

ϕ’ > 30°, et vältida aluspinnase purunemist vaiade all. 

x Maksimaalne vaiade pikkus ja maksimaalne nõrga pinnase paksus tuleneb sellest, 

kui pikka geosünteetilist vaia suudetakse toota. Tavalised limiteeringud vaia pikkuse 

osas on 3 m < lvai < 20 m. 

x Vaia diameeter sõltub muuhulgas tootmisvõimalustest. Mida suurem on vaia 

läbimõõt, seda suuremaks kasvavad geosünteedi tõmbepinged. Minimaalne 

soovituslik vaja läbimõõt on 0,4 m, kuid vaiade läbimõõt jääb reeglina vahemikku 

0,5 m ≤ Dvai ≤ 1,5 m. Vaia läbimõõt valmis muldkeha koormusest ei tohiks suureneda 

üle 3% vähendamaks deformatsioone (mida kontrollitakse arvutuslikult). Ehitusaegset 

geosünteedi venimist ja läbi selle vaia läbimõõdu suurenemist võib ignoreerida. 
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x Geosünteedist „soki“ radiaalne jäikus võib teoreetiliselt olla piiramatu, kuid seda 

mõjutab ümbritseva pinnase jäikus, mida käsitletakse täpsemalt viidatud allikas.  

x Vaivundamendi efektiivsus sõltub nõrga pinnase ja vaias kasutatava täitematerjali 

deformatsioonimoodulite suhtest, mis peaks olema vähemalt 10 (Es, vai > 10*Es,nõrk 

pinnas). 

Seega ei vaja geosünteediga ümbritsetud pinnasvaiad kuigi tugevat pinnast ja 

tugevusnäitajate poolest sobiks kasutamiseks ka looduslik, tihendamata turvas, kuid selle 

takistuseks on turba väga suur kokkusurutavus, mida saab kompenseerida mass-

stabiliseerimisega. 

Eestis tehtud turba mass-stabiliseerimist puudutavad uuringud on käsitlenud meetodit vaid 

sellisena, et seda saaks kasutada eraldiseisvalt, mistõttu on saavutatud suuremad pinnase 

tugevused kui see on vajalik pinnasevaiade rajamiseks. Selleks on testitud sideainekoguseid 

vahemikus ca 150…350 kg/m3 varieerides tsemendi ja tuhakogustega. Seos sideaine ja 

mass-stabiliseeritud turba dreenimata nihketugevuse vahel on esitatud allikas (Ramboll, 

2011), kus välimõõtmistega saadi 70 kg/m3 tsemendi + 100 kg/m3 tuha kasutamise korral 

vähimaks dreenimata nihketugevuseks 40 kPa. Laborikatsetega saadi sarnase segu 

survetugevuseks 28 päeva möödudes ca 25…30 kPa. Uuringus (Talviste, 2018) saadi 

laborikatsetega 300 kg/m3 CFB tuhaga stabiliseeritud turba ühetelgseks survetugevuseks 

sõltuvalt turba algsest veesisaldusest kuni ca 30 kPa. 

Olemasolevate andmete põhjal saab järeldada, et geosünteediga ümbritsetud pinnasvaiade 

paigaldamiseks ja kasutamiseks optimaalne põlevkivituha kogus turba mass-

stabiliseerimiseks oleks ca 200 kg/m3 (300 kg/m3 võib jääda liiga paljuks). Siinjuures tuleb 

arvestada, et mass-stabiliseerimise eesmärk on tagada vaid vajaliku tugevusega aluse teke 

pinnasvaiade paigaldamiseks, kuid samuti vähendamaks turbakihi kokkusurumist. Teisalt 

peab arvestama, et raudtee muldkeha koormuse peavad vastu võtma pinnasvaiad ja et 

mass-stabiliseeritud turvas on vaid nende paigaldamist ja kasutamist toetav meede. 

Pinnasvaiade sisse võib paigaldada põlevkivituhaga segatud liiva, kuid see pole tingimata 

vajalik. Teema vajab veel täiendavaid laborikatseid, arvutisi ja modelleerimisi. 

Kõik vajaminev info geosünteediga ümbritsetud pinnasvaiadest ja ka muldkeha 

armeerimisest geosünteetidega on esitatud allikas (Society, 2011) 

Käesoleva projekti raames ei tehtud põlevkivituhaga stabiliseeritud katsekehadega katseid 

ega mõõtmisi keskkonnaohutusega seonduvalt, kuna teemat on juba põhjalikult käsitletud 
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(OSAMAT) projekti raames, kus vaadeldi nii kiht- kui mass-stabiliseerimise mõjusid. Projekti 

järeldustena leiti, et jälgelementide kontsentratsioonid ei ületa ühtegi Eesti seadusandlusega 

lubatud piirväärtust ning et põlevkivituha kasutamine sideainena ei avaldanud ümbritsevatele 

pinnastele negatiivset mõju. Pinnasevee analüüsid näitasid, et prioriteetsete ohtlike ainete 

Hg, Cd ja plii kontsentratsioonid olid kõigis pinnasevee proovides alla määramispiiri. Nikli, 

fluoriidide ja kloriidide kontsentratsioonid olid võrdsed loodusliku kontsentratsioonidega. 

Ohtlike ainete hulgas avastati arseeni, baariumi, vaske ja tsinki, kuid ühegi aine 

kontsentratsioonid ei ületanud lubatud piirväärtusi, v.a baarium, kuid mille piirväärtusest 

kõrgem konstantratsioon tulenes looduslikust foonist. Pilootlõigud ei avaldanud mõju 

ümbritseva ala pinnasevee pH tasemele ja elektrijuhtivusele. Seega järeldati OSAMAT 

projekti tulemusel, et põlevkivituha kasutamine kiht- ja mass-stabiliseerimiseks on 

keskkonnaohutu. 

 

3.9 Eelprojekti alusel lubjakivikillustiku ja tuha (sobivuse korral) mahtude 

projitseerimine 

Töö käesolevas osas leiti lubjakivikillustiku eeldatavad mahud RB raudtee põhitrassile ning 

kõrval-ja hooldusteedele ning hinnanguline põlevkivituha kogus turba mass-

stabiliseerimiseks, vastavalt ptk 3.8 infole. 

Töö aluseks oli 2015.a ehitusgeoloogiline uuring, kus geotehnilised tööd jaotati 14 lõiguks 

ning igal lõigul uuringupunktid jaotati vastavalt uuringu objektile – raudtee, sõidutee või 

rajatis ning tähistati vastavalt. Sõltuvalt geoloogilisest läbilõikest ja vajalikest määrangutest 

tehti uuringupunktis kas puurauk (PA), löökpenetratsioonikatse (LP), suru-

löökpenetratsioonikatse (SLP) või vajadusel ühes uuringupunktis mitu katset. Maaomaniku 

nõusoleku või kontakti puudumise tõttu jäid osad planeeritud uuringupunktid tegemata ning 

need ka tähistati vastavalt. Tulemiks oli raudteetrassi osas geoloogilist ehitust kirjeldavad 

profiilid. Geoloogilistel profiilidel on toodud kihtide nimetused ja andmed konsistentsi ja 

tiheduse kohta iga uuringupunkti juures. Raudteetrassi koridori tehti uuringupunktid 

pikisuunas 100 m vahemaaga, hõlmates ristisuunas raudteekoridori 50 m laiuselt. 

Kuna nimetatud töö andmed olid Töövõtjale kättesaadavad vaid osaliselt ning käesoleva töö 

üheks eesmärgiks oli lubjakivikillustiku mahtude leidmine RB raudtee põhitrassile, vastavalt 

tehtud geoloogilisele profiilile, oli esmaseks ülesandeks koostada tabelid iga lõigu kohta ja 

digiteerida geotehnilise uuringu AutoCAD’i geoloogilise profiili joonistelt järgmised andmed: 
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puuraugu nimi (PA), X ja Y koordinaadid (X,Y), maapinna absoluutkõrgus merepinnast (Z), 

veetaseme kõrgus merepinnast (VT) ja kihtide paksused ning kirjeldused. Selleks töötati läbi 

kõik 14 geoloogilist lõiku, mis koosnesid nii raudtee, sõidutee kui ka rajatiste uuringupunktide 

andmetest. Kokku digiteeriti 2963 uuringupunkti, millest 2145 olid raudteetrassiga seotud 

uuringupunktid. Samuti tehti ka andmete kontroll, et vältida inimlikke vigu nii suurte 

andmemahtude tabelisse sisestamisel.  

Eeldatavad lubjakivikillustiku mahud RB raudtee trassile ning kõrval-ja hooldusteedele 

Raudteetrassil lubjakivikillustiku mahtude arvutamiseks leiti kõigepealt igale raudtee 

uuringupunktile vastava planeeritud rööpapea absoluutkõrgus. Viimane on toodud RB 

eelprojektis raudtee pikiprofiili joonistel iga 100 meetrise piketi tagant. Samamoodi on ka 

toodud raudteetrassi geoloogilised uuringupunktid iga 100 meetri tagant. Geoloogilise lõigu 

ning asendiplaani andmekihte kokku viies leidsime uuringupunktile lähima rööpapea.   

Raudteetrassi mahtude arvutamisel lähtuti UIC (International Union of Railways) eeskirjast 

UIC-719R „Earthworks and track bed for railway lines“ ning RB „Project Guidelines“ 

dokumentidest. Vastavalt nendele juhenditele koosneb raudtee ristlõige järgnevast: rööbas, 

ballast (30 cm), sub-ballast (32 cm), prepared subgrade (35 cm) ehk ettevalmistatud aluspind 

eeldusel, et muldkeha materjal vastab QS2 nõuetele, mida Oru raudteejaamast saadud 

andmed ka toetasid ning muldkehast koos mittesobiva eemaldatava olemasoleva 

mullakihiga. Kogu konstruktsiooni minimaalseks paksuseks võeti 2,5 m ehk 250 cm 

arvestusega, et külmumissügavus mõõdetuna ballasti alt on 2,05 m. 

UIC eeskirjad esitavad ranged nõuded ballastile, sub-ballastile ning ka prepared subgrade`le, 

lubjakivikillustiku kontekstis eelkõige purunemis- ning külmakindlusele. Kuna 

lubjakivikillustiku 0/90 ning väiksemate fraktsioonide toimivussertifikaadid ning analüüsitud 

teelõikudelt saadud tulemused näitavad, et lubjakivikillustiku näitajad purunemis-ja 

külmakindluse osas on nõrgemad kui nõuded eeltoodud kihtidele, siis neid kihte (ballast, 

sub-ballast ja prepared subgrade) tänase seisuga raudtee aluses lubjakivikillustiku mahtudes 

ei arvesta. Seega rööbas + 30 cm (ballast) + 32 cm (sub-ballast) + 35 cm (prepared 

subgrade) = 112 cm ehk 1,12 m on kihtide paksused kus lubjakivikillustikku ei kasutata. Kuna 

kõikide kihtide minimaalne paksus on 250 cm ehk 2,5 m, siis 2,5 m – 1,12 m = 1,38 m, on 

minimaalne kihi paksus kus on võimalik kasutada lubjakivikillustikku muldkehas, s.o siis 

allpool prepared subgrade kihti. Ülaltoodud numbreid kirjeldab kokkuvõtvalt tabel 18.  
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Tabel 18. RB raudteetrassi eeldatav ristlõige ning minimaalne kihtide paksus 

 

Kasutades rööpapea absoluutkõrgusi, puuraukudele vastava maapinna kõrgusi ning 

eeltoodud andmeid, saime valemi abil iga vastava puuraugu juures teada lubjakivikillustiku 

kihi paksuse (vt ka joonist 33 ja 34). Saadud lubjakivikillustiku kihi paksuse ja kaldenurga abil 

leidsime trapetsikujulise läbilõikepindala, mille korrutasime 100 meetriga ja saime mahu.  Iga 

geoloogilise lõigu korral summeerisime saadud mahud ja seejärel arvutasime ka DESIGN-

lõikude mahud. Mahud GL-lõikude ja Design lõikude kaupa on välja toodud tabelis 19. Antud  

tabelis on näha veerg GL-lõigud, kuidas Design ja GL-lõigud omavahel kokku langevad. 

 

Joonis 33. Skemaatiline joonis lubjakivikillustiku kihi paksuse leidmisest raudtee aluses muldkehas. 

Mahtude täpsemaks arvutamiseks tegime korrektuure valemites kõrguste ja trassi laiuste 

osas, s.t iga puuraugu kohta leidsime tüüpläbilõike, mille abil täpsustasime trassi laiuse. 

Turbaaladel, kus trass paikneb vaiadel, täpsustusid mahud täidetava lubjakivikillustiku kihi 

paksuse arvelt vastavalt tüüpläbilõigetele. Mahud suurenesid jaamade ja mitmerealiste 

lõikude juures tänu trassi laiuse suurenemisele. Mahud vähenesid kandvatel lubjakivialadel, 

kus pikiprofiili järgi hakkaks trass toetuma Ordoviitsiumi lubjakivile ja mitte aherainest 

lubjakivikillustikule. 

Käesolevas aruandes esitatud ja selgitatud analüüside tulemusena leiti, et põlevkivi 

rikastusjäägist valmistatavat lubjakivikillustikku fr 0/90 mm on võimalik kasutada Rail Raltica 

Kihtide nimed Paksus (cm)
Rööbas 15
Ballast 30
Sub-ballast 32
Prepared subgrade 35
Kihi paksus kus lubjakivikillustikku ei kasuta 112
Minimaalne kihi paksus kus on võimalik 
kasutada lubjakivikillustikku muldkehas 138
Kõikide kihtide minimaalne paksus raudtee 
ristlõikes 250
Minimaalne külmumissügavus ballsti kihi alt 205



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

101 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

kogu raudteetrassi, v.a Ordoviitsiumi kandvatel lubjakivi aladel, (kuid ka autoteede) 

muldkeha ehitamiseks juhul, kui segada lubjakivikillustik kvartsliivaga suhtes 70/30% 

(killustik/liiv). Taoline segu võimaldab head tihendatavust, tagab vajaliku kandevõime ning 

kuna suured poorid on liivaga täidetud, on takistatud muldkeha eluaja jooksul võimalikust 

lubjakivikillustiku vähesest purunemisest tingitud pinnaseosakeste ümberpaigutumised ja 

seeläbi muldkeha omaduste halvenemine. Liiv pehmendab lubjakivikillustiku terade vahelisi 

pingekontsentratsioone ning tagab muldkehale vajaliku veejuhtivuse ja külmakerkekindluse. 

Seega tabelis 19 toodud lubjakivikillustiku mahtudele tuleks lisada 30% jagu liiva 

raudteealuse muldkeha rajamiseks. 

Töö lisas 7 on esitatud lubjakivikillustiku paiknemine kogu raudteetrassil eraldi joonistena, 

mis põhinevad eelprojekti pikiprofiili joonistel. Lisaks on lisas 7 ka kõikide GL lõikude 

andmestik Excelis, kus toodud info mahtudest iga raudteetrassi aluse uuringupunkti kohta, 

sh uuringupunkti koordinaadid, rööpapea abs. kõrgus, mahu leidmise andmed ning 

geoloogiliste kihtide andmed. Lisas 7 näitame eraldi joonisel ka GL uuringupunktide 

paiknemise eelprojekti raudteeplaanil, kus on näha ka Ordoviitsiumi lubjakivile toetuv 

trassiosa, kus lubjakivikillustikku ei kasutata. 

Tabel 19. Geoloogiliste ja Design lõikude mahud RB raudteetrassil 

GL-lõik 
Lubjakivikillusti
ku maht (m3) DESIGN GL-lõigud 

Lubjakivikillusti
ku maht (m3) 

1 209545 1 1(kõik);2(kuni GL02-IP174) 771336 

2 579017 2 
2(GL02-IP175-lõpuni);3(kõik);4(kuni GL04-
IP137) 1542629 

3 724239 3 
4(GL04-IP138-lõpuni);5(kõik);6(kuni GL06-
IP147) 1288625 

4 900274 4 
6(GL06-IP148-lõpuni);7a(kõik);8(kuni GL08-
IP16) 731401 

5 267637 5 8(GL08-IP17-lõpuni);9(kuni GL09-IP16) 600290 
6 950155 6 9(GL09-IP17-lõpuni) 739490 

7a 655127 7 10(kuni GL10-IP174) 657760 
8 605699 8 10(GL10-IP175-lõpuni);11(kuni GL11-IP175) 885380 

9 
782078 

9 
11(GL11-IP176-lõpuni);12(kõik);14(kuni PA 
5434G_29863) 701000 

10 877693 9a 13(kõik) 1892693 
11 665448 10 14(PA 5431G_29863-lõpuni) 45766 
12 496809   Kokku* 9856372 
13 1892693       
14 249957       

Kokku* 9856372 m3     
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* - on maksimaalne maht kokku, kui kogu RB trassi ulatuses kasutada põlevkivi rikastamisel tekkivat 

lubjakivikillustikku (lisandub 30% liiva). See materjal on sobilik kasutamiseks raudteetrassi alumises muldkehas, 

s.o minimaalselt 138 cm kihis. Siin ei ole arvestatud kui palju Eesti Energia AS sellest tegelikult RB objektile 

tarnida suudab (majanduslikus osas on hinnatud, et Eesti Energia AS võimekus lubjakivikillustikku tarnida on ca 1 

miljon tonni aastas) 

Kuna muldkehasse tuleb lisaks lisada 30% jagu liiva, mis tagab suurema homogeensuse ja 

tühimike täitmise, siis kuivmahumassiks tuleb 1,6 t/m3. Kuivmahumass on tihendatud kuiv 

materjal, mis tähendab, et loodusliku niiskuse juures kaalub see rohkem. Kui arvestada 

lubjakivikillustiku veesisalduseks 4.7% (vt ptk 2.1), muutub 1.60 t/m3 -> 1.675 t/m3. 

Kokkuvõtlikult tuleks seega arvestada, et 1 m3 muldkehasse tihendatud fr 0/90 kaalub 

1.67…1.68 t.  

Joonisel 34 on näidatud illustratiivselt kuidas on leitud lubjakivikillustiku kihi paksused 

mahtude arvutamisel. 

 

 

Joonis 34. Lubjakivikillustiku kihi paksus kui maapinna ja planeeritud rööpapea kõrguste vahe on väiksem kui 2,5 
m (ülemine) või suurem ( alumine) 

Jooniselt 34 (ülemine) lähtub, et kui maapinna ja planeeritud rööpapea kõrguste vahe on 

väiksem kui 2,5 meetrit, tuleb lubjakivikillustiku kihi paksuseks minimaalne ehk 1,38 meetrit. 
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Jooniselt 34 (alumine) lähtub, et kui maapinna ja planeeritud rööpapea kõrguste vahe on 

suurem kui 2,5 meetrit tuleb lubjakivi kihi minimaalsele paksusele 1,38 meetrit lisada veel 

mullakihi paksus ja juurdekasv, mis ületab 2,5 meetrit rööpapea absoluutkõrguse ja 

maapinna absoluutkõrguste vahel. 

Kuna geotehnilises töös mõõdeti ka veetaset uuringupunktide tegemise hetkel, võimaldas 

see leida ka potensiaalsed veepealsed mahud, vt tabel 20. Rõhutame siiski, et antud mahud 

põhinevad ainult fikseeritud veetasemetele, mis oli tehtud puurimise hetkel ehk see ei põhine 

pikemal andmereal veetasemete muutuse kohta. Seega tuleb saadud tulemustesse suhtuda 

tingimuslikult, sest leitud veepealsed mahud põhinevad veetasemete andmetele geotehnilise 

uuringu tegemise hetkel. Seda enam, et ca 30% uuringupunktidest ei olnud veetase märgitud 

ja neid mahtude osas ei arvestatud. Umbes 70% uuringupunktidest oli veetase geotehnilises 

töös toodud. Kogumahust ehk 9,85 miljonist m3-st ligikaudu 61%, s.o ca 6 miljonit m3, asus 

uuringupunktide tegemise hetkel veetasemest kõrgemal. 

Tabel 20. RB raudteetrassil veetaseme peale jäänud mahud 

GL-lõik maht VT üleval (m3) DESIGN 
maht VT üleval 
(m3) 

1 115296 1 511533 
2 406144 2 1228377 
3 517851 3 1106684 
4 794545 4 393151 
5 238667 5 537247 
6 797490 6 487861 

7a 357700 7 328776 
8 506711 8 404328 

9 530449 9 472529 
10 412070 9a 519172 
11 321035 10 17194 
12 347852   6006852 
13 519172     
14 141871     

Kokku 6006852     

 

RB kõrval-ja hooldusteedele lubjakivikillustiku mahtude osas oleme lähtunud RB eelprojekti 

teede joonistest ning katendi tüüpkonstruktsioonidest erinevatele teetüüpidele, kus toodud 

kihtide paksused.  
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Arvestades analüüsitavatel teelõikudel ning laboris tehtud katseid ning laborianalüüse ja 

tehtud katendiarvutusi on TalTechi poolne lahendus katendi tüüpkonstruktsioonidele, kus on 

võimalik aherainest toodetud lubjakivikillustiku kasutus, alljärgnev: 

1) teetüüpide K-I ja K-II puhul on tüüpkonstruktsioonile samaväärne konstruktsioon 

selline, kus kõik kihid, v.a kõige ülemine kiht (killustikkate või kruusasegu), saab 

asendada sama seguga, mida kasutatakse raudteetrassi muldkehas, s.o 

lubjakivikillustiku fr 0/90 segu liivaga suhtes 70/30. Tulenevalt RMK kogemustest ja 

TTK stendil saadud katsetulemustest oleks sobilik kasutada lubjakivikillustiku fr. 

0/90 mm ka täiesti iseseisvalt, kuid tingimusel, et materjal kiilutakse sobiliku 

fraktsiooniga killustikuga (näiteks fr. 31.5/63 mm või 4/63 mm), mille peale tuleb 

10 cm kruusast või killustikust kulumiskiht, kusjuures ka viimase saaks valmistada 

põlevkivi rikastusjäägist tulenevast lubjakivist. See võimaldaks hoida kokku 

hooldusteede osas liiva mahus ning ehitada kõik hooldusteed taaskasutatavast 

materjalist.  

2) teiste teetüüpide puhul (v.a tüüp A3-I, kus lubjakivikillustikku ei kasutata) saab 

tüüpkonstruktsioonides täitepinnase kihi asendada sama seguga, mida võimalik 

kasutada raudteetrassi muldkehas, s.o lubjakivikillustiku fr 0/90 segu liivaga suhtes 

70/30.  

Alljärgnevas tabelis 21 ja 22 on esitatud lubjakivikillustiku mahud kõrval-ja hooldusteedel 

erinevates teetüüpides vastavalt tee tüüpkonstruktsioonile. Allpool on toodud selgitus mis 

kihid eelprojekti erinevates teetüüpides oleme asendanud lubjakivikillustiku ja liiva seguga. 

Lisas 7 edastame  eelprojekti teede töömahtude koondtabelid Excelis, mida täiendasime 

vastavalt, tuues välja mis kihid ja mahud erinevates teetüüpides asendasime 

lubjakivikillustiku ja liiva seguga. Sealsed mahud on Tabel 21 aluseks. 
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Tabel 21. Lubjakivikillustiku mahud kõrval-ja hooldusteedel erinevates teetüüpides vastavalt 
eelprojekti tüüpkonstruktsioonidele 

 

Tabel 22. Lubjakivikillustiku mahud kõrval-ja hooldusteedel kokku 

 

Kuna muldkehasse tuleb lisaks lisada 30% jagu liiva, mis tagab suurema homogeensuse ja 

tühimike täitmise, siis kuivmahumassiks tuleb 1,6 t/m3. Kuivmahumass on tihendatud kuiv 

materjal, mis tähendab, et loodusliku niiskuse juures kaalub see rohkem. Kui arvestada 

lubjakivikillustiku veesisalduseks 4.7% (vt ptk 2.1), muutub 1.60 t/m3 -> 1.675 t/m3. 

Kokkuvõtlikult tuleks seega arvestada, et 1 m3 muldkehasse tihendatud fr 0/90 kaalub 

1.67…1.68 t.  

Selgitused: 

1. Liiva ja lubjakivikillustiku segus on siin arvutatud ainult lubjakivikillustiku mahud 

kogu mahtudest. 

2. Järgnevates teetüüpides on lubjakivikillustiku+liiva 70/30 segu vastu vahetatud 

järgmised kihid: 

a. K-I tüüp: 

9 Killustikust/purustatud  kruusast alus, segu 0/63, h=20cm 

9 Dreenikiht k>_2m/ööp, h=20cm 

9 Täitepinnas (muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest) 

k>_0,5m/ööp 

b. K-II tüüp: 

9 Killustikust/purustatud  kruusast alus, segu 0/63, h=20cm 

9 Dreenikiht k>_2m/ööp, h=20cm 

Desing-
lõik

% 
lubjakivikillustik-
liiv Tüüp K-I Tüüp K-II Tüüp P-I Tüüp P-II Tüüp A2-II Tüüp A2-I Tüüp A1-II Tüüp A1-I

1 70/30 123 514 76 188 80 976
2 70/30 106 355 37 514 145 173 50 16
3 70/30 57 526 23 245 85 509 71 124 10 3 441
4 70/30 262 140 131 061 109 848
5 70/30 94 423 64 079 65 301 107 582 71 536
6 70/30 85 242 19 430 16 279 0 63 648 62 199
7 70/30 95 876 84 984 2 782 130 164
8 70/30 83 152 33 953 0 104 359 15 517 60 642
9 70/30 33 350 28 873 3 101 44 384 11 003 102

10 70/30 12
Kokku: 70/30 941 577 169 580 414 953 489 839 168 006 47 216 26 672 307 948

Lubjakivikillustiku maht liiva segus 70/30 m3 KOKKU: 2 565 791
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9 Täitepinnas (muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest) 

k>_0,5m/ööp 

c. P-I ja P-II tüüp: 

9 Täitepinnas (muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest) 

k>_0,5m/ööp 

d. A1-I ja A1-II tüüp: 

9 Täitepinnas (muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest) 

k>_0,5m/ööp 

e. A2-I ja A2-II tüüp: 

9 Täitepinnas (muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest) 

k>_0,5m/ööp 

Eeldatavad põlevkivituha mahud RB trassi turbaalade mass-stabiliseerimiseks  

Ptk 3.8 hinnati, et kõige potentsiaalsemaks põlevkivituha kasutamise viisiks RB trassil võiks 

olla turbapinnase mass-stabiliseerimine, mis tagab suurema pinnase tugevuse ning 

võimaldab geosünteediga ümbritsetud pinnasvaiade paigaldamist ja kasutamist RB 

muldkeha all turbarikkal pinnasel. Samas peatükis, toetudes erinevatele uuringutele, järeldati 

et optimaalne põlevkivituha kogus turba mass-stabiliseerimiseks oleks ca 200 kg/m3 (300 

kg/m3 võib jääda liiga paljuks). 

Tuhakoguste hindamisel tuvastasime RB trassi ulatuses alad, kus turbakihi keskmine paksus 

on 2 m või rohkem ning eelprojekti järgi on plaanis seal kasutada vaiasid, mille pinnast oleks 

potentsiaalselt võimalik tugevdada tuhaga mass-stabiliseerimise teel. Arvutuste tegemisel 

arvestasime turbakihi paksust ning trassi laiust antud koha eelprojekti tüüpläbilõike jooniselt, 

sh ka hooldusteede osa. Saadud tulemuse korrutasime 100 meetriga mis on geoloogiliste 

uuringupunktide paiknemine iga 100 meetri tagant ning nii saime hinnanguliseks mahuks 

880 000 m3, kus on võimalik tuhaga mass-stabiliseerimine olemasolevate pinnaste 

tugevdamiseks. Korrutades selle 200 kg mis on optimaalne tuha kogus 1 m3 kohta, saame 

hinnanguliseks tuha koguseks umbes 175 000 tonni.  

Rõhutame, et mass-stabiliseerimise eesmärk on tagada vaid vajaliku tugevusega aluse teke 

pinnasvaiade paigaldamiseks, kuid samuti vähendamaks turbakihi kokkusurumist. Teisalt 

peab arvestama, et raudtee muldkeha koormuse peavad vastu võtma pinnasvaiad ja et 

mass-stabiliseeritud turvas on vaid nende paigaldamist ja kasutamist toetav meede. Seega 

on käesolevas uuringus leitud potentsiaalsed tuha kogused tuhaga mass-stabiliseerimiseks 

hinnangulised, täpsem teadmine kas ja kuidas saab tuhka kasutada, sh täpsem kogus, 
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selgub projekteerimis-ja ehitustööde teostamise käigus ning keskkonnakaitseliste piirangute 

ilmnemisel. 

 

3.10 Majanduslik põhjendatus 

Eesti Energia poolt väljastatava paekivikillustiku kasutamise majanduslikus põhjendatuses 

Rail Baltic´u muldkeha ehitamiseks esitatakse:  

1) killustiku transpordi orienteeruv maksumus Jõhvi kaubajaamast killustiku ladustamis- ja 

segamispunkti Pärnu kaubajaamas nii poolvagunitega kui ka konteineritega;  

2) hinnatakse rahaliselt kahju loodusele, mis tekiks uute kaevanduste avamisega Rail 

Baltic´u trassi piirkonda;  

3) seotakse hinnatud keskkonnakahju uutest avatavatest kaevandustest pärit RB muldkeha 

ehitusmaterjali hinnaga;  

4) võrreldakse Eesti Energia kaevandustest pärit killustiku kasutamise finantsilist ja 

sotsiaalset tasuvust kohalikest kaevandustest pärit killustikuga ja alternatiivse 

ehitusmaterjaliga- (täite)livaga. 

Eesti Energia aherainest toodetud lubjakivikillustiku pakkumine RB ehitusperioodi jooksul on 

1 rongikoosseis päevas, mis 45 vagunist  koosneva rongi puhul on kokku ca 3000 tonni 

killustikku, eeldades, et ühes vagunis on ca 65 tonni killustikku. Arvestades madalatest 

temperatuuridest tingitud võimalikke tõrkeid vagunite tühjendamisel ei ole võimalik ajaühikus 

transporditava killustiku kogust ette väga täpselt määrata. Hinnanguliselt saab Eesti Energia 

ühe rongikooseisuga päevas RB ehitusele tarnida ca 1 miljonit tonni killustikku aastas. 

Arvestades Eesti Energia poolt väljastatava killustiku mahtu kerkib küsimus, millises RB 

trassi osas on seda majanduslikult ja sotsiaalselt kõige otstarbekam kasutada. Sellele 

küsimusele ei saa vastata ainult Eesti Energia killustiku transpordikukusid arvestades, vaid 

laiemas, RB ehituse ja ressursside saadavuse kontekstis. Looduslikke tingimusi arvestades 

on RB muldkeha ehitamiseks vajamineva materjali vajadus suhteliselt suurem trassi 

põhjapoolsema osaga võrreldes. Pärnumaal kus tuleks avada rohkem uusi liivakarjääre või 

liiva kaugemale jäävatest kaevandustest autodega vedada.  Mõlemal variandil on nii 

majanduslikud kui sotsiaalsed puudused: autotranspordi maksumus sõltub marsruudi 

pikkusest ja üle 30-40 km pikkuste vedude puhul võrreldes raudteega kallim (ning ka 
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saastavam) ja uute karjääride avamisega kaasneb märkimisväärne kahju loodusele, mille ära 

hoidmiseks on ühiskonnas nii huvi kui (rahaline) maksevalmidus.  

Killustiku transpordi maksumus raudteel aga ei erine väga oluliselt teekonna pikkusest 

Edelaraudtee lõigul. Killustiku transpordi maksumuse erinevus Jõhvist näiteks Raplasse 

võrreldes Pärnu kaubajaamaga on vähem kui üks euro tonni kohta. Seega oleks nii 

majanduslikult kui sotsiaalselt efektiivne saata juba vagunitele laaditud Eesti Energia killustik 

mööda raudteed võimalikult kaugele, so Pärnu kaubajaama, kus on olemas ladustamiseks ja 

liivaga segamiseks head tingimused. Eesti Energia poolt nelja aasta jooksul väljastatav ca 4 

miljonit tonni kulub täielikult ära Pärnust lõunasse jääva lõigu muldkeha ja vajadusel ka 

teenindusteede ehitamiseks. Ülaltoodut arvestades kasutatakse killustiku transpordi hindade 

arvutamisel sellega, et killustik viiakse raudteel Pärnu kaubajaamani. Samas on vajadusel 

võimalik välja arvutada killustikuühiku transpordi kilomeetripõhine maksumus. 

Käesolevas lõpparuandes on toodud Eesti Energia poolt väljastatava paekivi killustiku 

transportimise ühikuhinnad  etappidele  Jõhvi kaubajaamast kuni raudteel oleva sihtkohani 

(Pärnu kaubajaam) ja  edasi  raudteetranspordi sihtkohast RB ehitusobjektile. Käsitletud on 

järgmisi stsenaariume: 

1. Eesti Energia killustiku transport poolvagunitega raudtee sihtkohta. 

2. Eesti Energia killustiku transport autole laaditavate konteineriga. 

3. Kohalikest kaevandustest pärit killustiku või liiva transport sihtkohta autoga. 

4. Eesti Energia killustiku transport raudtee sihtkohast ehitusobjektile autoga. 

Lisaks on käesolevas majanduslikus analüüsis toodud ümberlaadimiste ühikuhinnad ja  

stsenaariumide koondtabelid (vt ptk kokkuvõte ja järeldused). Töös esitatud arvandmed 

põhinevad Eesti Energia, raudtee infrastruktuuri valdajate, vedajate ja killustiku töötlejate 

ning käitlejate poolt avaldatud informatsioonil. Lisaks on kasutatud avalikke allikaid ja autori 

originaaluuringute andmeid. Lõpparuandes ei ole esitatud selliseid andmeid, mida küsitletud 

firmade esindajad pidasid ärisaladuseks.  

Arvestades, et hind kujuneb turumajanduses nõudmise ja pakkumise koosmõjul, võivad töös 

esitatud hinnad mõnevõrra erineda nendest hindadest, mis RB ehitusel reaalselt kujunevad. 

Osa hindasid võib nn mastaabiefekti tõttu langeda, osas aga näiteks ehitusmaterjali defitsiidi 

tingimustes tõusta. Üheks kõige raskemini ennustatavaks suuruseks on kohalikest 

karjääridest pärit killustiku tegelik hind ehitajale, sest RB ehitamisega kaasnevat killustiku (ja 

ka liiva) nõudlust ei ole seni ligilähedaseltki olnud ja praegused kohalike karjääride 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

109 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

väljamüügihinnad on kujunenud hoopis teistsuguse nõudluse tingimuses võrreldes RB 

ehitamise  genereerituga. 

Killustiku transport raudteel Jõhvi kaubajaamast Pärnu kaubajaama. 

Killustiku transporti Jõhvi kaubajaamast Pärnu kaubajaama on raudteelõikude Jõhvi 

kaubajaam-Ülemiste ja Ülemiste-Pärnu kaubajaam erinevaid omanikke arvestades 

otstarbekas käsitleda eraldi. Lisaks otsestele veokuludele on allpool  ülevaatlikkuse mõttes 

esitatud ka mõningaid andmeid rongi kooseisu, vagunite arvu ja vagunis veetava killustiku 

kaalu kohta 

Allpool on käsitletud killustiku ühikuhinna veo etappe järgnevatel lõikudel ja tingimustel: 1) 

Jõhvikaubajaam-Ülemiste kaubajaam transport poolvagunitega (tabel 24); 2) Ülemiste 

kaubajaam-Pärnu kaubajaam transport poolvagunitega (tabel 25); 3) Jõhvi kaubajaam-Pärnu 

kaubajaam transport autole laaditavate konteineritega ja platvormvagunitega (tabel 26).  

Lisaks on aruandes käsitletud killustiku laadimise ja ehitusobjektini transportimise kulusid 

raudteetranspordi lõpp-punktis.  

Transport poolvagunitega 

Killustiku transport poolvagunitega on laialdaselt kasutuses olev tehnoloogia, mis on 

töökindel ning millega seotud riskid (näiteks raskendatud laaditavus külmakraadidega) on 

teada. Samuti on teada selle transpordiviisi mõju vagunite tehnilisele seisukorrale ning 

kaasnevad remondikulud. Vähemalt kahe rongikoosseisu jagu poolvaguneid (koos varuga 

remondis olevate vagunite asendamiseks) on saadaval. Arvestuslikult on kasutuses (tuleb 

rentida) koos tagavaraga 135 vagunit. Vaguni (pikaajaline) rent on 16 eur/ööpäev (allikas: 

Operail). Vagunite rendi- ja remondikulud on jagatud lõikudele Jõhvi-Ülemiste ja Ülemiste-

Pärnu proportsionaalselt. 

Vagunile laaditud killustikule on  Eesti Energia kehtestanud hinna 0,87 eur/tonn. Hind 

sisaldab müügihinda, rikastusvabrikust pealelaadimise kulusid, veotariifi ja Enefit 

kaevanduste veokulusid. 

Stsenaariumis on arvestatud järgmiste näitajatega: 

x Vaguneid kooseisus 45  

x Vaguni mass 23 tonni (rongi vagunite mass 1035 tonni) 

x Vagunis oleva killustiku mass 68 tonni (killustiku mass rongis 3060 tonni). 

Lõigul Jõhvi-Ülemiste kasutatakse vedureid C37-7, mille mass on 177 tonni. 
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Killustikku täis rongi mass (marsruudil Jõhvi-Ülemiste)  on ülaltoodut arvesse võttes 4095 

tonni ja tühja rongi mass (marsruudil Ülemiste-Jõhvi 1035 tonni. 

 

1. etapp Jõhvi kaubajaam- Ülemiste 156 km (155,641 km) 

Tabelis 24 on toodud  andmed killustiku transpordi maksumuse Jõhvi kaubajaamast 

Ülemiste kaubajaama. Arvutustes on arvestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 

kehtestatud järgmiste raudteeinfrastruktuuri kasutustasudega: 

a) AS Eest Raudtee põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi tasu) 0,43 eur 

rong/km; 

b) AS Eest Raudtee põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi tasu) 0,00107 

eur  brutotonn/km; 

c) Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele 5,02 eur rong/km; 

d) Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele 0,00045 

brutotonn/km; 

Killustiku transpordikulude esitamisel on hinna sisse arvestatud tühjade vagunitega rongi 

tagasi saatmise kulud.  

Veokulude suurus ja struktuur ning vagunite remondikulu on tabelis esitatud vastavalt AS 

Operail poolt esitatud andmetele. Vagunite rendihinna puhul tuleb silmas pidada renditavate 

vagunite koguarvu. 

Tabel 23. Killustiku transport Jõhvi-Ülemiste poolvagunitega keskmise infrastruktuuri tasuga. 

Kuluartikkel eur 

Infrastruktuuri kasutustasu Jõhvi kaubajaam-Ülemiste 
kaubajaam (rong/km) 848,24 

Infrastruktuuri kasutustasu Jõhvi kaubajaam-Ülemiste 
kaubajaam (brutotonn/km) 1010,65 

Infrastruktuuri kasutustasu Ülemiste kaubajaam-Jõhvi 
kaubajaam (rong/km) 848,24 

Infrastruktuuri kasutustasu  Ülemiste kaubajaam-Jõhvi 
kaubajaam (brutotonn/km) 286,73 

Veokulud (kütusekulu, õlikulu, palgakulu, veduri 
hooldus, jaamatöö) Jõhvi kaubajaam-Ülemiste 
kaubajaam 2355,83 

Veokulud (kütusekulu, õlikulu, palgakulu, veduri 1050,15 
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hooldus) Ülemiste kaubajaam-Jõhvi kaubajaam 

Vagunite rent 1080 

Vagunite remondikulu 214 

Kulud kokku 7693,84 

Kulud 1 tonni killustiku kohta 7693,84:3060 2,51 
Kulu eur/tonn/km 2,51:156 0,016 

 

2. etapp Ülemiste –Pärnu kaubajaam (135 km) 

Killustiku transport Ülemiste kaubajaamast Pärnu kaubajaama toimub Edelaraudteel. 

Arvutustes on arvestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järgmiste 

Edelaraudteele kehtestatud kasutustasudega: 

a) Edelaraudtee Infrastruktuuri AS põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi 

tasu) 0,00 eur rong/km;  

b) Edelaraudtee Infrastruktuuri AS põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi 

tasu) 0,00608 eur  brutotonn/km; 

c) Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele 0,00 eur rong/km; 0,00 eur brutotonn/km 

Killustiku transpordi kulude struktuur lõigul Ülemiste kaubajaam-Pärnu kaubajaam on toodud 

tabelis 24. Veokulude maksumuse arvutamise aluseks on AS Operail andmed ja 

Edelaraudtee pakkumus aastast 2018. 

Tabel 24. Killustiku transport Ülemiste-Pärnu kaubajaam poolvagunitega 

Kuluartikkel eur 

Infrastruktuuri kasutustasu Ülemiste kaubajaam-Pärnu 
kaubajaam (rong/km) 0 

Infrastruktuuri kasutustasu  Ülemiste kaubajaam-Pärnu 
kaubajaam (brutotonn/km) 3588,74 

Infrastruktuuri kasutustasu Pärnu kaubajaam-Ülemiste 
kaubajaam (rong/km) 0 

Infrastruktuuri kasutustasu  Pärnu kaubajaam-Ülemiste 
kaubajaam (brutotonn/km) 994,47 

Veokulud 1313,58 

Vagunite rent 1080 

Vagunite remondikulu 214 
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Kulud kokku 7190,79 

Kulud 1 tonni killustiku kohta 7190,79:3060 2,35 
Kulu eur/tonn/km 2,35:135 0,017 

 

Transport autole laaditavate konteineritega 

Transporti autole laaditavate konteineritega ei ole nii raske materjali nagu killustik 

vedamiseks pikema perioodi vältel praktikas kasutatud, mistõttu puudub tõsikindel teadmine 

konteinerite piisava vastupidavuse kohta. Vedu autole laaditavate konteineritega annaks 

majanduslikku efekti siis, kui killustikku täis konteineri saaks saata vahepeal tühjaks 

laadimata kohe lõpptarbimise kohta ehitusel. Et aga  tehnoloogia kohaselt tuleb killustikku 

enne muldkeha ehitamisel kasutamist liivaga segada, peab konteineri vahepeal paratamatult 

tühjaks laadima, mis sisuliselt nullib ära võimaliku kokkuhoiuefekti väiksematel 

käitlemiskuludelt. Konteineritega killustiku transpordi kulude struktuur on toodud tabelis 25. 

Arvutustes on kasutatud järgmisi andmeid: 

x rongis vaguneid 43; 

x vaguni+konteineri mass mass 28 tonni (rongi vagunite mass 1204 tonni); 

x killustiku mass vagunis 54 tonni (rongi killustiku mass 2322 tonni). 

x rongi mass (vagunid+killustik)  3526 tonni 

Kokku on vaguneid kasutuses (koos tagavaraga) 100. 

Platvormvaguni rent 16 eur/ööpäev (Allikas: AS Operail); 

Konteineri rent 18 eur/ööpäev (Allikas: AS Operail). 

 

Jõhvi kaubajaam- Pärnu kaubajaam killuistiku transport konteineritega 291 km 

Arvutustes on arvestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kehtestatud järgmiste 

raudteeinfrastruktuuri kasutustasudega: 

a) AS Eest Raudtee põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi tasu) 0,43 eur 

rong/km; 

b) AS Eest Raudtee põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi tasu) 0,00107 

eur  brutotonn/km; 
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c) AS Eest Raudtee lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele konteiner- ja 

kontreilerrongide veoteenusele 0,41 eur rong/km; 

d) AS Eest Raudtee lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele konteiner- ja 

kontreilerrongide veoteenusele 0,00018 brutotonn/km; 

e) Edelaraudtee Infrastruktuuri AS põhiteenuste kasutustasu (minimaalse juurdepääsupaketi 

tasu) 0,00608 eur  brutotonn/km. 

Veokulude arvutamise aluseks on AS Operail andmed ja Edelaraudtee pakkumus killustiku 

transpordiks konteineritega marsruudil Ülemiste kaubajaam-Pärnu Kaubajaam. Veokulude 

kujunemine ja struktuur ei kuulu avalikult kasutatava informatsiooni hulka. 

Tabel 25. Killustiku transport Jõhvi kaubajaam-Pärnu kaubajaam autole laaditavate konteineritega 

Kuluartikkel 
 
eur 

Infrastruktuuri kasutustasu Jõhvi kaubajaam-Ülemiste kaubajaam 
(rong/km) 130,74 

Infrastruktuuri kasutustasu Jõhvi kaubajaam-Ülemiste kaubajaam 
(brutotonn/km) 684,82 

Infrastruktuuri kasutustasu Ülemiste kaubajaam-Jõhvi kaubajaam 
(rong/km) 130,74 

Infrastruktuuri kasutustasu  Ülemiste kaubajaam-Jõhvi kaubajaam 
(brutotonn/km) 265,07 

Veokulu Jõhvi kaubajaam-Ülemiste kaubajaam ja Ülemiste kaubajaam-
Jõhvi kaubajaam 3140 

Infrastruktuuri kasutustasu  Ülemiste kaubajaam-Pärnu kaubajaam 
(brutotonn/km) 2741, 47 

Infrastruktuuri kasutustasu  Pärnu kaubajaam-Ülemiste kaubajaam 
(brutotonn/km) 918 

Veokulu Ülemiste kaubajaam-Pärnu kaubajaam ja Pärnu kaubajaam-
Ülemiste kaubajaam 1866 

Vagunite kulu (rent + remont) 1800 

Konteinerite rent  2200 

Kulud kokku 11135,37 

Kulud 1 tonni killustiku kohta 11135:2322 4,8 
Eur/tonn/km=4,8:291=0,0165 

 



Rakendusuuring „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus 

Rail Baltic muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 

114 

TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, Geoloogia instituut, Ärikorralduse instituut ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory    

 

Sihtjaama jõudnud  killustiku edasine käitlemine. 

Segamispunkti jõudnud killustiku edasise käitlemise maksumusest on killustiku 

päritoluspetsiifiline ainult  killustiku maha laadimine vagunist. Edasiste operatsioonide 

maksumused on samad nii kohalikest kaevandustest pärit kui ka Eesti Energia poolt 

tarnitava killustiku jaoks.  

Järgnevalt on esitatud killustiku laadimise, liivaga  segamise ja autoga ehitusobjektile 

transportimise etappide maksumused (allikas: Graniidikeskus OÜ). 

Poolvagunis saabunud killustiku maha laadimine autoga edasi transportimiseks või 
segamiseks. 

Materjali kaal vagunis: ca 65 t 

Vaguni tühjendamise aeg  greiferiga 15-30 min (keskmine 20 min) 

Greiferi kulud: 

Greiferi amaortisatsioon 40 eur/tund, juhi töötasu 15 eur/tund, kütusekulu 

40l/tund=40eur/tund 

Greiferi kogukulu 95 eur/tund 

Laadimisvõimsus tunnis ca 2 vagunit= 130 tonni 

1tonni killustiku mahalaadimise maksumus ca 0,75 eur 

Killustiku segamine liivaga (50/50 või 60/40) 

Segamine segamismasinaga 0,2 eur/tonn 

Killustiku transport rataslaaduriga 0,4 eur/tonn 

Liivaga segatud killustiku tõstmine autole 

 0,20 eur/tonn 

Killustiku ja liiva segu transport segamiskohast ehitusobjektile (allikas: Graniidikeskus 

OÜ jt). 

Ühe vedava sillaga kallur, koorem max 30 tonni 

0-10 km  0,12 eur/tonn/km 

10-20 km 0,1 eur/tonn/km 

21-40 km 0,08 eur/tonn/km 
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40-80 km 0,075 eur/tonn/km 

81-120 km 0,065 eur/tonn/km 

Suurendatud läbivusega kallur (2 vedavat silda) 

10-20 km 0,16 eur/tonn/km 

Konteineris Sihtjaama  jõudnud killustiku edasine käitlemine 

Killustiku kaal konteineris 27 tonni, platvormil 2 konteinerit, kokku 54 tonni 

Konteineri tõste autole 8-10 eur=  0,3-0,4 eur/tonn 

Konteineri transport autoga   

0-20 m 0,20 eur/tonn/km 

Olemasolevad raudteeliinid võivad vajada killustiku veoks remonti, millega kaasneb kulu. 

Selle hindamine ei ole käesoleva Töö osa. 

 

3.10.1 Eesti Energia killustiku kasutamisega ära hoitava keskkonnakahju 

rahaline ekvivalent 

Paljud looduse väärtused ja looduse poolt pakutavad teenused (sh näiteks ökosüsteemi 

teenused) on turuvälised.  Turuväliseid väärtusi  (ingl. k. non-market values)  iseloomustab see, 

et nendele ei kujune hinda turul ostu-müügi protsessi käigus. Seetõttu ei teki turuvälistele 

looduse väärtustele ka automaatselt rahalist ekvivalenti ja selle leidmiseks tuleb kasutada 

spetsiifilisi majandusteaduslikke meetodeid, nagu näiteks tingliku hindamise (ingl. k. contingent 

valuation) meetod, mida kasutatakse uuritava keskkonnakahju rahalise ekvivalendi 

väljaselgitamiseks ka käesolevas töös. 

Iga inimese hinnangus oma elu kvaliteedile sisaldub hinnang tema elatustasemele ja tema poolt 

tunnetatavatele, hinnatavatele ja vajalikuks peetavatele turuvälistele hüvedele. Teoreetiliselt 

võib iga inimene hinnata, millise (kui suure) osa oma sissetulekust on ta valmis ohverdama (kui 

palju tahab kulutada) millise mittemajandusliku hüve saavutamiseks - eesmärgiga tõsta oma elu 

kvaliteedi koguväärtust.1 Siit tuleneb iga mittemajandusliku hüve iga inimese jaoks erinev ja veel 

ajaski muutuv majanduslik ekvivalent. 

                                                

1 Siin kõne all olev hinnang oleneb väga paljudest ja ajas muutuvatest teguritest: saavutatud ja taotletavast 
elatustasemest, tervisest, haridusest, harjumustest, inimese sotsiaalsest keskkonnast jne.jne. 
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Indiviidide majanduslikku hinnangut looduse turuvälistele väärtustele näitab valmidus maksta 

loodusobjekti kui väärtuse kandja säilitamise või taastamise eest. Metoodiliselt õigesti 

väljaselgitatud maksevalmidus annabki informatsiooni looduse väärtuste rahaliste ekvivalentide 

kohta.  

Ligi  nelja miljoni tonni Eesti Energia aherainest toodetud lubjakivikillustiku kasutamine RB 

muldkeha ehituseks võimaldab vältida uute kaevanduste avamist, hoides ära uute 

kaevanduste avamisega seotud kahju keskkonnale. Tekkimata jääv keskkonnakahju tänu 

lubjakivi transpordile Eesti Energia kaevandusest on oma olemuselt turuväline.  Seetõttu 

tuleb EE lubjakivi kasutamise korral tekkimata jääva keskkonnakahju rahaline ekvivalent 

väljas selgitada, uurides Eesti täisealise elanikkonna kogunõudlust kaevandustest rikkumata 

jääva looduse kui väärtusliku keskkonnakauba järele.  

 

3.10.1.1 Meetod 

Eesti Energia killustiku kasutamise tõttu ära hoitava keskkonnakahju rahalise ekvivalendi 

väljaselgitamiseks kasutatakse töös tingimuslikku hindamise (contingent valuation) meetodit, 

mis on maailmas laialt levinud ja üldtunnustatud otseseks meetodiks turuväliste 

keskkonnakaupade rahalise ekvivalendi leidmisel. Esmakordselt rakendati tingimusliku 

hindamise metoodikat 1963. aastal, kui Davis püüdis hinnata metsiku looduse väärtust 

jahimeeste ning turistide silmis. 1970-ndate aastate keskel hakkas tingliku hindamise meetod 

kiiresti levima. Sellest ajast on muutunud antud meetod üha populaarsemaks ning on laialt 

levinud paljudes arenenud riikides, olles heaks abivahendiks demokraatlike, kuid samal ajal 

ja majanduslikult efektiivsete otsuste vastuvõtmisel. Kuigi meetodi mõnede aspektide üle on 

vaieldud (Eberle, W.D and Hayden, F.G, 1991), (Harrison, G.W and Lesley, J.C, 1996), 

(Nunes, P and van der Bergh, J, 2001), on alternatiivide puudumisel (Diamond, P.A and 

Hausman, J.A, 1994) viimastel kümnenditel meetodit laialdaselt kasutatud looduskapitali 

poolt loodavate turuväliste hüviste rahalise ekvivalendi leidmiseks, näiteks (Franco et al, 

2001), (Lee, C.-K. and Han, S.-Y, 2002), (Amigues et al, 2002), (Bandara, R and Tisdell, C, 

2003) ja (Holmes et al, 2004) 

Tingliku hindamise meetodit (contingent valuation) peab keskkonnaökonoomika teooria 

looduse turuväliste kaupade ja teenuste hindamisel nende väärtuse rahalise ekvivalendi 

väljaselgitamisel väga usaldusväärseks.  Samuti on meetod universaalne, sobides praktiliselt 

väga eritüübiliste turuväliste keskkonnakaupade rahalise ekvivalendi väljaselgitamiseks. 

Vaatamata laiale levikule just akadeemilisemat laadi uurimistöödes on meetodi suureks 
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puuduseks kulukate eriuuringute vajadus meetodi igakordsel rakendamisel. Tingimusliku 

hindamise metoodikat on ammendavalt käsitletud teostes „Using Surveys to Value Public 

Goods“ (Mitchell, R ja Carson, R.T, 1990) ja „Contingent Valuation. A Comprehensive 

Bibliography and History“ (Carson, 2011). 

Eestis on tingimusliku hindamise meetodit seni rakendatud näiteks poollooduslike 

rohumaade (Ehlich, Ü ja Habicht, K, 2001), Jägala joa (Ehrlich, Ü, Reimann, M, 2010) ja 

looduslikus seisundis ranniku (Reimann, M, Ehrlich, Ü, 2012), aga ka kaitsealuste liikide  

(Reimann, M., Ehrlich, 2011) ja bioloogiliste koosluste (Lepasaar, H, Ehrlich, Ü, 2015) 

väärtuste rahalise ekvivalendi väljaselgitamiseks. 

Tingimusliku hindamise meetod seisneb hilisema üldistuse (käesolevas töös näiteks Eesti 

tööealine elanikkond)  suhtes representatiivse valimi liikmete maksevalmiduse küsitlemises 

uuritava turuvälise keskkonnakauba suhtes. Enne  maksevalmiduse küsimusele vastamist 

tuleb vastajale anda adekvaatset informatsiooni nende väärtuste kohta, mille eest 

maksevalmidust küsitakse. Lisaks maksevalmidusele küsitakse ka intervjueeritava 

sotsiomeetrilisi näitajaid. Küsitlus on anonüümne.  

Makse- või kompensatsioonivalmiduse hindamine viiakse läbi ankeedi või intervjuu vormis ja 

peaks sisaldama järgmisi osi: 

1) hindamisele tuleva hüpoteetilise või reaalse tegevuse või programmi stsenaariumi 

ja kirjeldust; 

2) mehhanismi, mis tooks välja küsitletavate poolt omistatava väärtuse vaadeldavale 

objektile; 

3) infot küsitletavate sotsiaalse ja majanduslike karakteristikute, väärtushinnangute ja 

eelistuste kohta (Bateman, D. W and Willis, K. G, 1999) 

 
3.10.1.2 Valimi iseloomustus ja keskmine maksevalmidus sotsiomeetriliste 

näitajate järgi. 

Uute karjääride rajamisega kaasneva keskkonnakahju rahalise ekvivalendi välja 

selgitamiseks viidi läbi uuring tingimusliku hindamise metoodika alusel. Koostati kõiki 

eelpoolmainitud osi sisaldav küsitlusankeet ja kokku küsitleti  425 isikut.  

Maksevalmiduse küsimuseks oli: „Millise rahasumma oleksite valmis maksma selle eest, et 

karjääre Rail Baltic´u trassi ümbruses ei avataks ja looduskeskkond jääks kahjustamata“. 

Vastus oli avatud lõpuga, so vastaja võis (hüpoteetiliselt) annetada vabalt valitud summa.. 
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Kasutatud valimi sotsiomeetriline struktuur vastab Eesti tööealisele elanikkonnale ja 

võimaldab tulemusi ka vastavalt ekstrapoleerida. Lisaks maksevalmiduse küsimusele esitati 

veel täiendavalt mitmeid suunavaid küsimusi. Valimi struktuuri kirjeldus ja maksevalmidus 

sotsiomeetriliste näitajateti on esitatud tabelis 26.  

Positiivne (so nullist erinev) maksevalmidus kaevanduste avamata jätmise tõttu säästetud 

looduskeskkonna eest on 54,8 protsendil küsitletuist. Positiivse makseotsusega vastajate 

keskmine maksevalmidus on 11 eurot ja kõigi maksevalmiduste mediaan 5 eurot. 

Tabel 26. Valimi struktuur ja maksevalmidus sotsiomeetriliste näitajatega 

Sotsiomeetrilised näitajad 

Vastajate 
arvu 

osakaal 
sotsio- 
meetri- 
lises 

näitajas 

maksjate 
% 

sotsio-
meetri-
lises 

näitajas 

mitte-
maksjate 
% sotsio-
meetri-
lises 

näitajas 

Keskmine 
rahasumma 

(average=mean) 
(eurodes), mida 

ollakse nõus 
maksma selle 
eest, et uusi  
karjääre ei 
avataks ja 

looduskeskkond 
jääks 

kahjustamata 

Rahasumma 
(eurodes) 

keskväärtus 
(median), mida 
ollakse nõus 
maksma selle 
eest, et uusi  
karjääre ei 
avataks ja 

looduskeskkond 
jääks 

kahjustamata 
Sugu: mees 43,9 50,0 50,0 9,9 0,5 
  naine 56,1 57,9 42,1 12,4 5 
Haridustase: alg (põhi) 6,3 34,6 65,4 5,7 0 
  kesk 54,0 51,3 48,7 9,7 1,5 
  kõrgem 39,8 61,8 38,2 14,3 10 
Vanus: 18-23 18,8 60,3 39,7 11,4 5 
  24-29 11,8 42,9 57,1 8,1 0 
  30-39 15,9 57,6 42,4 12,5 5 
  40-49 18,8 65,4 34,6 13,8 10 
  50-59 16,6 53,6 46,4 12,8 5 
  60-69 9,4 51,3 48,7 9,7 2 

  
70 ja 
vanem 8,7 33,3 66,7 6,8 0 

Keskmine 
neto- 
kuusissetulek: alla 500 21,4 53,9 46,1 9,9 2 
  501-800 17,3 56,9 43,1 9,6 5 
  801-1000 23,9 50,5 49,5 9,2 1 
  1001-1300 21,4 58,4 41,6 15,9 10 
  1301-2000 9,6 60,0 40,0 14,4 10 
  üle 2000 6,3 42,3 57,7 8,5 0 
Kokku   100,0     11,3 5 
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Positiivse makseotsuse või selle puudumise sõltuvuse väljaselgitamiseks sotsiomeetrilistest 

näitajatest konstrueeriti regressioonivõrrand: 

� � iuEDUCBINCOMEBAGEBGENDERBBWTP ����� )ln()ln()ln(ln 43210

           

 

Võrrandi lahendamisel majandusstatistika tarkvara E-views selgus, et maksevalmiduse 

olemasolu või selle puudumine (0 maksevalmidus)  sõltub positiivselt haridusest (haritumad 

teevad makseotsuse tõenäolisemalt) ja negatiivselt vanusest (nooremad teevad 

makseotsuse tõenäolisemalt). Regressioonanalüüsi tulemused on originaalkujul esitatud 

allolevas tabelis 27. 

Tabel 27. Makseotsuste sõltuvus sotsiomeetrilistest näitajatest, regressiooni andmed 

Dependent Variable: WTP (yes 1 – no 2)   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 03/20/19   Time: 12:16   

Sample (adjusted): 1 425   

Included observations: 416 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -0.959981 0.544050 -1.764508 0.0776 

GENDER 0.233233 0.208251 1.119963 0.2627 

EDUCATION 0.583702 0.191833 3.042752 0.0023 

AGE -0.093376 0.053775 -1.736414 0.0825 

INCOME -0.080341 0.076752 -1.046757 0.2952 

McFadden R-squared 0.026349     Mean dependent var 0.545673 

S.D. dependent var 0.498509     S.E. of regression 0.491768 

Akaike info criterion 1.365669     Sum squared resid 99.39440 

Schwarz criterion 1.414115     Log likelihood -279.0592 

Hannan-Quinn criter. 1.384824     Deviance 558.1184 

Restr. deviance 573.2225     Restr. log likelihood -286.6112 

LR statistic 15.10408     Avg. log likelihood -0.670815 

Prob(LR statistic) 0.004490    
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3.10.1.3 Eesti tööealise elanikkonna kogumaksevalmidus kaevanduste 

poolt rikkumata jääva looduskeskkonna eest 

Kogumaksevalmiduse alusandmestikuks on Eesti tööealise elanikkonna representatiivse 

valimi maksevalmiduse küsitlus. Selle põhjal selgitatakse välja kogunõudlusfunktsioon 

kaevanduste poolt rikkumata looduskeskkonna eest RB trassi ümbruses ja konstrueeritakse 

nõudluskõver.  

Vastajaid oli  425. Maksjaid oli 233 (54,8%), mittemaksjaid 192 (45,2%). Maksjate summad 

on ekstrapoleeritud Eesti täiskasvanud elanikkonnale. 

Nõudluskõvera konstrueerimiseks leiame parima lähendi (mis on ühtlasi ka 

kogunõudlusfunktsiooni üldkuju):  

𝑊𝑇𝑃 = 𝛼𝑒  

kus WTP on maksevalmiduse summa, x on inimeste arv, kes vähemalt seda summat oleks 

nõus maksma ning 𝛼 ja  𝛽 on hinnatavad parameetrid.   

 

Kogunõudlusfunktsiooni põhjal konstrueeritud nõudluskõver esitatakse sarnaselt 

allpoololevale illustratiivsele joonisele 35.  

 

Joonis 35. Nõudluskõvera illustreeriv joonis. 

Eesti tööealise elanikkonna kogunõudlus kaevanduste poolt rikkumata looduskeskkonna 

eest RB trassi ümbruses on matemaatiliselt võrdeline joonisel nõudluskõvera all oleva 

pindalaga. Kogunõudlus leitakse joonisel oleva nõudluskõvera integreerimisel vastavalt 

valemile: 
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kus x1 on 0 ja x2 positiivse maksevalmidusega inimeste hulk. 

 

Kogunõudlus on ekstrapoleeritud Eesti tööealisele elanikkonnale vastavalt allolevale 

joonisele 36: horisontaalteljel on positiivse maksevalmidusega elanike arv tuhandetes 

(584976) vertikaalteljel maksevalmidus eurodes (v 1-90€). 

 

 

Joonis 36. Kogunõudlus ekstrapoleerituna Eesti tööealisele elanikkonnale. 

Joonisel 36 toodud nõudluskõvera integreerimisel vastavalt ülaltoodud valemile 

WTP=αe-βx                            
 

WTP=66,85e-0,006x                            

WTPT = α/β = 66,85/0,006 = 11142 tuh. € 
 
selgub, et Eesti tööealise elanikkonna kogumaksevalmidus kaevanduste avamata jätmisega 

säästetava looduse (keskkonnakvaliteedi)  eest on 11 142 000 eurot.  

 
Kui eeldada, et Eesti Energia killustiku kasutamine võimaldab RB trassi piirkonnas 
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kaevandamata jätta ca 4 miljonit tonni ehitusmaterjali (täiteliiva), siis võib saadud tulemuste 

põhjal väita, et Eesti tööealise elanikkonna maksevalmidus ühe tonni liiva kaevandamata 

jätmise eest Rail Baltic´u trassi ümbruses on  üle 2 euro. 

See on käsitletav RB trassi piirkonnas kaevandatava lubjakivi väliskuluna, mis tuleb 

tasuvusanalüüsis sealt pärit lubjakivist toodetava  killustiku hinnale liita. 

 

Lisaks maksevalmidusele esitati valimi liikmetele täiendavaid küsimusi. Suhtumist 

karjääridesse ja nende keskkonnamõjusse näitab järgmine küsimus:  

Kas karjääri rajamine loodusesse Teie arvates: 1) rikub looduslikku keskkonda; 2) muudab 

üksluise looduse vaheldusrikkamaks; 3) kui  materjali on ehituseks vaja, siis ei ole keskkond 

oluline; 4) ei oska öelda. 

Uuritud valimi vastused küsimusele on esitatud alljärgneval joonisel 37, kus ca 60% 

vastanuist arvab, et karjääride avamine rikub looduslikku keskkonda. Tugevamalt on 

sellinearvamus esindatud kõrgema sissetulekuga ja nooremate vastajate hulgas. Vastused 

näitavad, et karjääre nähakse ohuna keskkonnale. 
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Kas karjääride rajamine loodusesse Teie arvates...

1. Rikub looduslikku keskkonda

2. Muudab üksluise looduse vaheldusrikkamaks

3. Kui kruusa ja liiva on ehituseks vaja, siis ei ole keskkond oluline

4. Ei oska öelda
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Joonis 37. Küsitlus suhtumisest karjääride avamisse 

 

3.10.2 Rail Baltic´u trassi piirkonnas olevate lubjakivikaevanduste 

killustiku müügihinnad 

Kohalikest karjääridest pärit killustiku tegelik hind Rail Baltic´u ehitamiseks on raskesti 

ennustatav. Tabelis 28 on esitatud näiteid Eesti Energia lubjakivikillustikule võimalikuks 

alternatiiviks sobiva täiteliiva ja (väheväärtusliku) killustiku fraktsiooni väljamüügihindadest 

erinevates karjäärides.  

Karjääride paekivikillustiku müügihindadest võib järeldada, et kaevandatavat paekivi 

püütakse võimalikult  palju väärindada, mis igati vastab majanduslikule loogikale. Eesti 

Energia poolt pakutavat fraktsiooni 0-90 karjääride pakutavas killustikus praktiliselt ei esine, 

sarnaste parameetritega killustiku fraktsioonide väljamüügihinnad autole laadituna on  ca 10 

eurot tonn. Madalama hinnaga (ca 2,5 eur/tonn) müüakse vaid sõelmeid (näiteks fraktsioon 

0-4), mis tehniliste näitajate poolest vaevalt fraktsiooni 0-90 asendab.  Sobivaimaks 

alternatiiviks Eesti energia killustikule on täiteliiv, mille tonni väljamüügihinnad erinevates 

karjäärides ulatuvad 2,5 eurost 5 euroni. 

Lisaks kaasneb uute kaevanduste avamisega kahju looduskeskkonnale, mis toodangu 

hindadele lisatuna (väiskulude sisestamine) lisab sotsiaalmajandusliku tasuvusanalüüsi  

sisendina kaevandatava materjali hinnale ca 2 eurot tonni kohta. 

Praeguste (alltoodud) väljamüügihindade juures ei ole kohalikest kaevandustest pärit 

materjal võrreldes Eesti Energia poolt pakutavaga konkurentsivõimeline eelkõige sotsiaalsest 

aspektist. Isegi kui kaevandused väljamüügihinda äärmuslikult alandavad (näiteks 3 eurot 

ehituseks sobiva materjali (täiteliiva) tonn), siis pärast kaevandamisega tekkiva 

keskkonnakahju sisestamist toodangu hinda on vähemalt sotsiaalselt efektiivne kasutada 

Eesti  Energia poolt pakutavat killustikku. 

Tabelis 29 on  esitatud kokkuvõte  stsenaariumidest, mis kirjeldavad erinevatest allikatest 

pärit paekivikillustiku väljamüügihinda, transporditsüklit, transpordikulu ja maha laadimise 

kulu segamispunktis.  Stsenaariumides toodud arvandmed on erineva täpsusega.  Kõige 

suurema määramatuse astmega on spetsiaalselt RB ehitamiseks avatavate karjääride 

materjalihinnad. Stsenaariumides on kasutatud avatavate karjääride puhul väljamüügihinda 4 

eur/tonn, aga tegelik hind võib sellest oluliselt erineda. Stsenaariumides on kohalikest 
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kaevandustest pärit ehitusmaterjali veokulude arvutamiseks hinnatud vedamise distantsiks 

30 km, mis võib tegelikkuses  samuti erineda.  

Stsenaariumide võrdlemisel on selge, et sotsiaalselt ja keskkonnakaitselisest aspektist on 

kõige kasulikum Eesti Energia killustiku vedu raudteel. Sellega konkureerib kohalikest juba 

töötavatest kaevandustest pärit täiteliiv, aga selle majanduslik konkurentsivõime sõltub 

väljamüügihinnast ja veodistantsist. Kui väljamüügihind ületab 4 eur/tonn ja distants on 

pikem kui 30 km, ei pruugi kohalik ehitusmaterjal olla  enam majanduslikult 

konkurentsivõimeline. Uute kaevanduste avamisel tuleb arvestada, et väljamüügihinnale 

lisanduvad  väliskulud (keskkonnakahju), mis annab sotsiaalmajandusliku eelise Eesti 

Energia aheraimest toodetud  lubjakivikillustikule. 

Tabel 28. Näiteid liiva ja (väheväärtusliku) killustiku väljamüügihindadest karjäärides 

Karjäär Materjali nimetus Materjali 
hind, 
EUR/tonn, 
lisandub 
käibemaks 

Allikas 

Sutlema  Purustatud paekivi, 
Fr. 0-32 

7,70   

Sutlema  Paekivi killustik, Fr. 0-
63 

8,95   

Raikküla  Killustik, Fr 0-63 mm 7,00 https://www.eestikillustik.ee/raikkula 
Raikküla  Täiteliiv 7,50 https://www.eestikillustik.ee/raikkula 
Anelema  Killustik, Fr 0-32 mm 7,00 https://eestikillustik.ee/anelema 
Anelema  Killustik, Fr 0-63 mm 7,00 https://eestikillustik.ee/anelema 
Harku  Lubjakivikillustik, Fr 

0-31,5 
4,90 http://www.killustik.eu/ 

Harku  Lubjakivikillustik, Fr 
0-63 

8,50 http://www.killustik.eu/ 

Helmi- Aakre Ehitusliiv 3,50 http://www.kiviluks.ee/helmi-aakre 
Helmi- Aakre Täiteliiv 2,50 http://www.kiviluks.ee/helmi-aakre 
Mõisametsa Täiteliiv 3,20 http://www.kiviluks.ee/moisametsa-

kruusakarjaar 
Laanemetsa Ehitusliiv 3,50 http://www.kiviluks.ee/laanemetsa 
Laanemetsa Täiteliiv 2,50 http://www.kiviluks.ee/laanemetsa 
Männiku Jäme ehitusliiv, Fr 0-

4 mm 
6,70 https://silikaat.ee/toode/karjaari-liivad 

Männiku Täiteliiv, Fr 0-4 0-2 
mm 

5,04 https://silikaat.ee/toode/karjaari-liivad 
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 Tabel 29. Ü
he tonni R

B m
uldkeha ehitam

iseks sobiva killustiku ja alternatiivselt kasutatava täiteliiva hinna kujunem
ine 

 
Stsenaarium

i kirjeldus 
Ehitusm

aterjali 
(killustik või liiv) 
hind transpordi-
vahendile 
laadituna (eur/t) 

Väliskulu 
(keskkonna-
kahju) 
(eur/t) 

katse 
Veokulud 
(eur/tonn) 

Veokulud 
(eur/tonn/km

) 
Killustiku 
m

ahalaadim
ine 

segam
iskohas 

(eur/t) 

Kogukulud karjäärist 
segam

iskohta (eur/t) 

1 
Vedu 

raudteel 
Jõhvi 

kaubajaam
-

Pärnu kaubajaam
 poolvagunitega 

0,87 
0 

291 
4,9 

0,018 
0,75 

6,52 

2 
Vedu 

raudteel 
Jõhvi 

kaubajaam
-

Pärnu kaubajaam
 konteineritega 

0,87 
0 

291 
4,8 

0,017 
0,4 

6,07 

3 
Vedu m

aanteel Estonia kaevandus-
R

apla 
0,87 

0 
198 

12,87 
0,065 

0 
13,74 

4 
Vedu 

kohalikust 
olem

asolevast 
karjäärist 30 km

 
4 

0 
30 

2,4 
0,080 

0 
6,4 

5 
Vedu 

R
ail 

Baltic´u 
ehitam

iseks 
avatavast karjäärist  

4 
2 

30 
2,4 

0,080 
0 

8,4 
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Lisa 1 Projektikoosoleku 20.11.2018 memo 

PROJEKTIKOOSOLEKU MEMO 

Projekt: „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha 
tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus Rail Baltic raudtee muldkeha ja 
kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 
Koosoleku toimumise aeg: 20.11.2018 

Toimumise koht: TalTech, Mektory Raja tn. 15 

Osalejad: 

Eesti Energia AS (edaspidi EE) – A.Vainola, A.Koroljova, L.Siitam, J.Lillemägi. 

Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech) – S.Sillamäe, K.Lill Ehituse ja arhitektuuri 

instituudist, A.Paat ja E.Väli Geoloogia Instituudist, Ü.Ehrlich Ärikorralduse instituut, A-M 

Levo Innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektory, ja A.Hamburg TalTechist.  

Majanduse ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM): A. Moppel 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Andrus Paat 

Kohtumise eesmärgiks oli anda EE-le ülevaade Töö hetkeseisust, muud tekkinud 

küsimused-infovahetus ning leppida kokku Töö vahearuande sisus. 

1. Töö hetkeseis 
a) Tähtajad 

TalTech ehituse ja arhitektuuri instituut:  16.11 seisuga on KÕIK  proovid 

katseobjektidelt TalTech laborisse toodud, millest tulenevad tähtajad: 

9 Vahearuanne 1.02.2019 (75 päeva peale viimaste proovide toomist);  
9 Lõpparuanne 28.03.2019 (130 päeva peale viimaste proovide toomist).  

b) Teelõikude puurimised ja šurfiaukudest võetud proovide analüüs ja 
hindamine (teostaja Ehituse ja arhitektuuri instituut) 

TalTechist viibis proovide võtmisel K.Lill. Visuaalselt olid proovid head, erilisi 

kivimite murenemisi ei täheldatud, täpsema info annab laboritulemused. 

Esialgsed märkused: 

9 Oru jaama raudteelõik – lubjakivi killustiku kiht üllatavalt õhuke. TalTech 
küsib Ivo Laht`lt ajaloolist infot lubjakivi killustiku kasutuse kohta Oru 
jaamas. Lisaks küsib TalTech Oru RJ-s liikluskoormuse ajaloolisi andmeid 
ja teostatud hooldus- ja remonditööde andmeid. 
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9 Jõhvi-Uikala mnt.lõik – konstruktsioonis 2 lubjakivi killustiku kihti, üks 
uuemast ja teine vanemast ajast (prognoositavalt 50-60 aastat tagasi 
ehitatud). Täpne asukoht kust omal ajal lubjakivi killustiku sinna toodi ei 
ole teada, eeldatavalt Ahtme kaevandusest. Täpsustamist vajab, kas 
kasutatud lõhketööde järgselt toodetud lubjakivi ja killustikku, mis 
pärinevad allmaakaevandustest (tööprotsess sarnane tänase Estonia 
kaevanduse protsessiga) Proovid võeti 3-st kohast - kuivast, niiskest kui 
ka märjast keskkonnast (vee all, oli kaasfinantseerija Rail Baltica Estonia 
soov). Esimesed kandevõime arvutused head, sõltudes tõenäoliselt 
liivakihist.   

9 RMK Kärekonna tee – lubjakivi killustiku Estonia kaevanduse päritolu. 
Lahtikaevel tee konstruktsioonis olev lubjakivi killustik on hea 
väljanägemisega 

Edasi tehakse analüüse TalTech laboris: tera koostis, filtratsiooni, purunemis-, 

külma- ja kulunemiskindlust, veeimavust, huumust. Vajadusel veel teisi 

parameetreid.  

S.Sillamäe – täpsustab, millal tulevad penetratsiooniaruanded jm lepingus nõutud 

dokumentatsioon objektide lahtikaevajate poolt. S.Sillamäe või K.Lill – kinnitavad, 

kas jäid esitatud dokumentidega rahule, informeerides sellest A.Vainolat. See on 

EE-le alus, et töövõtjale tasuda. EE valmistab ette ka vastava tööde üleandmise-

vastuvõtu akti lahtikaevete teostajale, mille TalTech peab 

kooskõlastama/kinnitama. 

 

c) Eelprojekti andmete digitaliseerimine ja mahtude projitseerimine (teostaja 
Geoloogia instituut): 
RB eelprojekti puuraugud on digitaliseeritud, hetkel tehakse ristkontrolli andmete 

õigsuse osas.  

Järgmine tegevus on kihtide modelleerimine, et hinnata mahud, sh palju jääb 

allpoole/pealepoole looduslikku veepiiri. 2018.a lõpuks on teada esimesed 

mahud, mida saab edaspidi korrigeerida info täpsustumisel. 

Täpsustati, et TalTechile antud eelprojekt sisaldab lisaks raudtee trassile ka 

juurdesõidu-abiteid RB teenindamiseks. Mahtude leidmisel kasutame eelprojekti 

jooniseid ja erinevate teekonstruktsioonide tüüplõikeid, kus toodud kihtide 

paksused.  

 

d) Majanduslik põhjendatus (Teostaja Ärikorralduse instituut) 
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Killustiku tekkkohast kuni RB segamisplatsini peab lubjakivi killustiku hind jääma 

alla 7 €/t. Tänaseks täpsustatud enamus ühikhindadest, ca 60-70% on hinnast 

veokulu, ca 15% killustiku tootmishind väravas, ülejäänu on muu.  

Lahtine on RB trassi juures segamisplatside asukohad, millest sõltub veoõlg ja 

kulu. Seda keegi ka hetkel ei määra. TalTech peab ise pakkuma segamisplatside 

asukohti, arvestades KSH aruandes toodud looduslikke piiranguid (kuhu ei saa 

platsi teha).  

Teine lahtine küsimus on kasutatavate vagunite tüüp ja rendihinnad. Eeldatavalt 2 

võimalust – poolvagunid ja nö konteinervagunid (Open-Top vagunid, mille 

kasutuselevõttu kaalu Operail) 

Üllas -  täpsustab Openraililt hindu, neil rohkem infot konteinervagunite kohta. 

Konteinervaguneid nö võimalik ümber keerata segamisplatsil või veoautoga 

transportida lähemale ja siis tühjendada. See tähendab teistsugust log.skeemi, 

rohkem mobiilsust, vähem RB segamisplatse jms võrreldes poolvagunitega. 

Lisaks küsida EE-lt võimalikku maksumust paigaldada Pärnu ja/või Tootsi 

vagunkaadur. 

Absoluuthindades saab töö esitada lõpparuandes, vaja eelkõige mahtude infot. 

 

2. Tekkinud küsimused-infovahetus 
a) Design Guidelines on tehtud muudatusi – MKM esitab viimase versiooni EE-le ja 

TalTechile 
b) Töös tuleb määratleda milline peab olema liiva kvaliteet/omadused retseptis – 

TalTech ülesanne 
c) Killustiku puiste mahumassi määramiseks peab EE tooma laborisse 250 kg  0/90 

lubjakivi killustikku ja 500 kg 90/300 lubjakivi killustikku.  
TalTech küsib kas EE võib proovid viia Teede Tehnokeskuse laborisse (aadressil 

Väike-Männiku 26), mitte TalTech laborisse?  

TalTech küsib EE-lt kas antud laborit võib kasutada puiste mahumassi 

määramiseks? Seal laboris on paremad ruumi tingimused proovide 

hoiustamiseks.  

OTSUS: Koosolekul EE andis põhimõttelise nõusoleku, vajalikud proovid viib EE 

hiljemalt 20.12.2018. 

d) Retsepti jaoks S.Sillamäe ja K.Lill täpsustavad lubjakivikillustiku koguseid ja 
asukoha kuhu EE tooma peaks tähtajaks 23.11.2018. EE toob retsepti jaoks 
proovid, mahumassi määramiseks proovid ja tuha proovid hiljemalt 20.12.2018 

e) EE toob TalTech laborisse 50 kg mõlemast tuhaliigist, kokku 100 kg, sh EE võtab 
ka B proovi ja toob selle samuti TalTech laborisse. EE toob need õhukindlas 
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anumas/ämbris TTÜ laborisse hiljemalt 20.12.2018. EE esitab ka info, mis oli 
katelde põlemisrežiim jm näitajad tuha proovivõtmise hetkel. 

 

3. Vahearuande sisu  

TalTechi ettepanekul sisaldab vahearuanne osa tegevusi, mis on toodud lepingu lisas 

1 punkt 6, järgmiselt: 

a) Lubjakivikillustiku puiste mahumassi määramist 
b) Raudteelõigu osas ülevaadet mõõtmistest kohapeal, materjali analüüsitulemusi 

laboris, osaliselt ka andmete analüüsi ja võrdlust, mis vahearuande esitamise 
ajaks tehtud 

c) Maantelõigu ja RMK lõigu osas ülevaadet mõõtmistest kohapeal, materjali 
analüüsitulemusi laboris, osaliselt ka andmete analüüsi ja võrdlust, mis 
vahearuande esitamise ajaks tehtud 

d) Fraktsioneerimata lubjakivi killustiku pinnaveega ajutise ja pideva kokkupuute 
mõju hindamine – aluseks pidid olema EE poolt TalTech laborisse toodud proovid 
Aidu teelt või Estonia motomäelt.  Taltechi ettepanek on, et antud punkti mõju 
hindamiseks kasutada Jõhvi-Uikala maanteeteelõigust saadud andmeid, mis 
sisaldas märja pinnaseveega pidevas kokkupuutes materjale. 

e) Tuha sobivuse hindamine madala koormusega teedele – vahearuandes tuhaga 
seotut ei käsitle. See tuuakse välja lõpparuandes. 

f) Lubjakivikillustiku ja tuha (sobivuse korral) mahtude projietseerimine – 
vahearuandes suudame kajastada olulisemaid lubjakivikillustiku mahte, 
eeldatavalt ka mahte teenindus-ja abiteedelt.  

g) Majanduslik põhjendatus - vahearuanne sisaldab kõike mis käsitleb ühikkulude 
struktuuri ja metoodikat. Absoluutkulusid vahearuandes ei kajasta, aga 
lõpparuandes küll kui mahud teada. 
Palume eeltoodud vahearuande ettepaneku sisu kirjelduse Eesti Energial 

kooskõlastada. 

 OTSUS: Lepingu Pooled kinnitasid vaearuande sisu. 
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Lisa 2 Projektikoosoleku vahearuande memo   

RBE-EE-TalTech Vahearuande PROJEKTIKOOSOLEKU MEMO 

Projekt: „Eesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku ning tuha 
tehniline sobivus ja majanduslik põhjendatus Rail Baltic raudtee muldkeha ja 
kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks“ 
 

Koosoleku toimumise aeg: 14.02.2019 

Toimumise koht: TalTech, Mektory Raja tn. 15 

Osalejad: 

Eesti Energia AS (edaspidi EE) – A.Vainola, A.Koroljova, L.Siitam, J.Lillemägi. 

Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech) – S.Sillamäe, Ehituse ja arhitektuuri instituudist, 

A.Paat Geoloogia Instituudist, Ü.Ehrlich Ärikorralduse instituut, A-M Levo Innovatsiooni ja 

ettevõtluskeskus Mektory, ja A.Hamburg TalTechist.  

Majanduse ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM): A. Moppel 

Rail Baltic Estonia (edaspidi RBE) – R. Kivikangur 

RB Rail – K.Kontson 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Andrus Paat 

Kohtumise eesmärgiks oli anda osalejatele ülevaade Töö Vahearuandest ning vastata Tellija 

tekkinud küsimustele ja muudele märkustele. Vahearuanne sai Tellijale esitatud 1.02.2019. 

TalTechi poolt andsid vahearuande sisust ülevaate S. Sillamäe, A. Paat ja Ü. Ehrlich. Lisaks 

kirjeldati lühidalt mis tööd plaanis lõpparuandes.    

Vahearuande ülevaade 

1. Olemasolevate lubjakivikillustikuga ehitatud raudtee, maantee ja metsateede 
analüüs (teostaja Ehituse ja arhitektuuri instituut) 
S. Sillamäe andis ülevaate olulisematest vahearuande järeldustest. 

9 Oru jaama raudteelõik (ca 900 m): 
1. Lubjakivikillustiku-liiva segu kiht oli lahtikaeve tulemusena ainult 15-20 

cm, eelprojekti jooniste alusel eeldasime suuremat kihipaksust. 
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2. Lubjakivi-liiva segu paikneb vahetult ballastikihi all, mistõttu on see 
olnud sademete, pinnavee ning külmumistsüklitega tihedas 
kokkupuutes. 

3. Šurfiaukudest saadud lubjakivi omadused on oluliselt paremad, kui 
see, mida EE toimivusdeklaratsioonil näitab. Arvestades EE käest 
saadud fr. 0/90 ja 0/100 katseandmeid saab järeldada, et 
lubjakivikillustiku omaduste varieeruvus on kõrge. 

4. TalTech uurib ja otsib infot Oru RJ liikluskoormuse ning liikumiskiiruse 
kohta. Vajalik teada lõpparuandes hinnangu andmiseks 

5. Teostusdokumentatsioonis ei ole täpselt kirjas, et Oru jaamas 
kasutatud lubjakivikillustik on just Estonia kaevandusest toodud või 
pärineb see mõnest muust sellel ajal avatud kaevandusest. TalTech ja 
EE veel täpsustavad seda ehk kas saab tõendada, et lubjakivikillustik 
on pärit just Estoniast. Igatahes on selge, et kasutatud lubjakivikillustik 
on saadud lõhkamisprotsessi tulemusena (tänapäevane Estonia 
toodang on samuti lõhkamisprotsessi tulemus). 

6. Kui võrrelda esmaseid katsetulemusi RB Design Guidelinesidega 
sobib lubjakivikillustik QS1e pinnasesse. Kui EE tagab 
lubjakivikillustiku stabiilsema kvaliteedi, s.t oluliste näitajate osas ei ole 
suurt varieeruvust, saab lubjakivikillustikku kasutada ka keskmises, 
QS2, pinnasekihis, soodsate hüdrogeoloogiliste tingimuste korral ka 
QS3. Kokkuvõtvalt võib katsetulemuste põhjal öelda, et 
lubjakivikillustik on sobilik RB raudtee muldkeha ehitamiseks. 

7.  Küsimused-märkused: 
a) K. Kontson – Kas EE suudab tagada külmakindluse näitajate osas 

maksimaalselt F4 või F6 (probleemiks võib olla EE 
lubjakivikillustiku külmakindlusnäitajate suur varieeruvus).  EE 
lubas uurida ja üle vaadata oma põlevkivi aherainest toodetud 
lubjakivikillustiku toimivusdeklaratsioonid ja asjaosalisi 
informeerida. 

b) K. Kontson – Liiv ja tema kvaliteet on retsepti väljapakkumisel 
oluline. TalTech peab lõpparuandes kindlasti kajastama liiva ja 
lubjakivikillustiku ning nende segu minimaalsed omadused 
Euroopa tootestandardite järgi. TalTech kommentaar: eeldatavalt 
on optimaalne liiva osakaal retseptis 35-40%, et tagada 
kandevõime, kuid see täpsustub lõpparuandes.  

c) K. Kontson – Design Guideliens järgi on QS0 sobimatu pinnas 
täiteks, s.t et orgaanika sisaldus peab olema alla 6%. TalTech 
peaks lõpparuandes kajastama EE lubjakivikillustiku orgaanika 
sisaldust ehk kuumutuskadu ning selle määramise metoodikat. 
MKM küsimus: kas leostuvuse kohta on andmeid? Vastus: ei teata, 
et oleks, aga TalTech uurib.  
MKM soov: lasta proovid spektromeetrist läbi, et hinnata ohtlike 
ainete sisaldust. 

d) Lubjakivikillustiku puhul on oluline näitaja ka tera suurus ja 
terastikuline koostis. Lubjakivikillustiku terad konstruktsioonis 
puutuvad kokku (eriti tihendamisel ehituse ajal) ja kui 
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konstruktsioon niiske, siis on oht terade 
murenemiseks/lagunemiseks. Seda ohtu vähendab just liiva juurde 
segamine mis dreenib vee konstruktsioonist välja ja hoiab 
lubjakivikillustiku terad kuivana.   

9 Jõhvi-Uikala mnt.lõik (ca 4 km)  
1. visuaalse vaatluse põhjal on teel näha pragusid, kuid need tulenevad 

katendist (dreenliivast), mitte lubjakivikillustikust muldkehast 
2. lubjakivikillustik on tee konstruktsiooni mõttes heas seisukorras 
3. emaste katsetulemuste põhjal võib eeldada, et ajas on muldkehas 

kasutatud lubjakivikillustik purunenud (terakoostis sisaldab rohkem 
peenemaid osiseid). 

9 RMK Kärekonna tee (ehitati 2008-2009)  
1. Kärekonna teel on terastikuline koostis sarnane Jõhvi-Uikala mmnt 

lõiguga 
2. Visuaalsel vaatlusel ja esmaste katsetulemuste põhjal tundub, et tee 

ehitusel on kiilumiskiht olnud liiga peenike ehk materjal on vajunud all 
olevatesse pooridesse. Kärekonna teed on kasutatud ka üksjagu palju 
rasketehnika poolt (Orica lõhketööde transport kaevandustele ning 
metsaveoautod), kuid nende täpset liikluskoormust ei ole võimalik 
määrata.  

9 Üldised järeldused teede kohta vahearuandeks tehtud 
katsetulemuste põhjal 
1. Oru raudteejaam võimaldab järeldada, et lubjakivikillustiku ja liiva segu 

sobib hästi kasutamiseks ka raudteede ja kõrgemaklassiliste teede 
muldkehade ehitamiseks Lubjakivikillustik puhtal kujul ei ole sobilik 
kõrgema klassi teede (üle III-klassi) ega raudteede muldkehade 
ehitamisel, kuna materjal ei ole väga pikas perspektiivis (muldkehade 
elueaks arvestatakse 100 aastat) piisavalt stabiilne.. 

2. Lubjakivikillustik puhtal kujul (pealt kiilutuna) sobib hästi 
madalamaklassiliste teede, metsateede, maaparanduslikel 
eesmärkidel kasutatavate teede ehitamiseks, samuti platside ja 
kergliiklusteede alla.  
 

2. Eelprojekti andmete digitaliseerimine ja mahtude projitseerimine (teostaja 
Geoloogia instituut) 
A.Paat andis ülevaate olulisimatest vahearuande järeldustest. 

9 Raudtee aluste mahtude hindamisel kasutati RB eelprojekti ja selle 
ehitusgeoloogilist uuringut. Lisaks tutvustati vahearuandes kasutatud 
hindamise metoodikat, kus tulemuseks saadi 16,8 miljonit m3. Koosoleku 
osapooltel oli kahtlusi saadud mahu õigsuses, sest eelprojektis (teostas 
Reaalprojekt OÜ) saadi mahuks ca 12 miljonit m3, st päris suur erinevus. 
Tehti ettepanek, et TalTech kohtuks Reaalprojekt OÜ-ga, kellega 
täpsustada millise metoodikaga Reaalprojekt OÜ oma eelprojekti mahte 
hindas, võrrelda Reaalprojekti ja TalTechi mahtude leidmise metoodikat 
ning vajadusel TalTechil täpsustada mahte. 

9 RB kõrval-ja hooldusteedele lubjakivikillustiku mahtude osas oleme 
vahearuandes lähtunud RB eelprojekti teede joonistest ning katendi 
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tüüpkonstruktsioonidest erinevatele teetüüpidele, kus toodud kihtide 
paksused. Vahearuandes tõime välja kihid, kus on potentsiaalselt võimalik 
asendada tüüpkonstruktsioonis toodud kiht põlevkivi rikastamisel saadud 
lubjakivikillustikuga või lubjakivikillustiku ja liiva seguga kas suhtes 70/30 
või 50/50. Lõpparuandes täpsustame lubjakivikillustiku koguseid vastavalt 
TalTechi poolt pakutud retseptile. 
 

3. Majanduslik põhjendatus (teostaja Ärikorralduse instituut) 
Ü. Ehrlich andis ülevaate olulisimatest vahearuande järeldustest. 

9 Vahearuanne käsitleb ainult lubjakivikillustiku transportimise ühikhindasid 
9 Ühikhindade baasilt tundub autodega vedu ca 2x kallim kui vedu raudteega 
9 Veo kulu raudteel ca 5 €/t, veotariife alandades võib-olla saab 4 €/t 
9 Edelaraudtee infrastruktuuri tasud ei ole elastsed (ühesugused), aga siin 

läbirääkimise võimalus. On TJA pädevuses. TalTech täpsustab. 
9 Vahearuandes võrreldi ühikhindasid poolvagunite ja open-top konteinerite kui 

2 alternatiivse veovõimaluse vahel raudteel. TalTech arvamus on, et 
praeguste tariifide järgi ning open-top konteinerite vähese praktikas 
kasutatuse põhjal ei ole nende kasutus nii suurte mahtude korral pigem 
õigustatud 

9 Mida pikem on kalluri veoõlg segamiskohast konkreetsele ehitusobjektile, 
seda odavam on eurot/tonn/km. Lõpparuandes pakub TalTech eeldavalt 4-5 
segamispunkti asukohta, arvestades ka keskkonnakaitselisi jm piiranguid RB 
KSH aruande põhjal. 

9 Küsimus EE-lt: kas kalluri lubjakivikillustikuga täidetud poolhaagist on 
tehniliselt võimalik kasutada raudtee peal ning segamispunktis paigutada 
poolhaagis uuesti kalluri taha? TalTech ei tea vastust, aga uurib. Tulemust 
kajastab lõpparuandes. 
 

4. EE tuha kasutus RB trassil 
9 Vahearuande esitamise ajaks TalTech palju katsetusi tuhaga teha ei jõudnud, 

seega vahearuanne tuha teemat ei sisalda 
9 Niipalju kui on jõutud tuhaga esmaseid katseid teha, tundub katsetatud 

keevkihtkatla lendtuhk ning tolmpõletuse filtrituhk sobivat täitena RB madala 
koormustega hooldusteedele, kuid ei tundu sobivat pikaajaliseks kasutuseks 
suurte koormustega teedel, see no pestakse tee konstruktsioonist välja. 

9 TalTech uurib tuha kasutust kui täitematerjali segus (20% liiv, 10% tuhk, 
ülejäänud lubjakivikillustik) ning teostab külmakerke testid.  

9 Lõpparuandes TalTech täpsustab ja arvutab potentsiaalsed tuha 
kasutuskogused vastavalt TalTechi poolt pakutud retseptile RB madala 
koormusega hooldusteedele. 
 

5. Muud küsimused-märkused: 
9 Käesoleva töö lõpparuanne tuleks vormistada ka inglise keeles. Töövõtuleping 

seda TalTechilt ei nõua.  
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6. Kokkuvõte vahearuandest, Tellija järeldused 
9 Kui TalTech täpsustab Reaalprojekt OÜ-ga raudtee aluste mahtude leidmise 

metoodikat, võrdleb seda TalTechi mahtude leidmise metoodikaga ning 
vajadusel  täpsustab oma mahte, võib vahearuande lugeda Tellijaga 
kooskõlastatuks. 
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Lisa 3 Ehitusgeoloogilise uurimustöö aruanne   

REIB OÜ Ehitusgeoloogilise uurimustöö aruanne Oru raudteejaamas, Jõhvi-Uikala ja RMK 

Kärekonna teel.  

Lisatud lõpparuandesse eraldi failina. 
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Lisa 4 Katseprotokoll nr 5888/18 

Katseprotokoll nr 5888/18. Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine, fr 90/300 mm. 

Lisatud lõpparuandesse eraldi failina. 
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Lisa 5 Katseprotokoll nr 5891/18 

Katseprotokoll nr 5891/18. Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine, fr 0/90 mm.  

Lisatud lõpparuandesse eraldi failina. 
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Lisa 6 DeSOx ja CFB elektrifiltrituhkade üldiseloomustus 

Tellimustöö „DeSOx ja CFB elektrifiltrituhkade üldiseloomustus“. Materjali – ja 

keskkonnatehnoloogia Instituut 

Lisatud lõpparuandesse eraldi failina. 
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Lisa 7 Lubjakivikillustiku ja tuha mahtude lisainfo 

Lisas 7 on esitatud lubjakivikillustiku paiknemine kogu raudteetrassil eelprojekti pikiprofiili 
joonistel, kõikide GL lõikude andmestik Excelis, GL uuringupunktide paiknemise eelprojekti 
raudteeplaanil ja lubjakivikillustiku mahud kõrval-ja hooldusteedel erinevates teetüüpides 
vastavalt eelprojekti tüüpkonstruktsioonidele. 

Lisatud lõpparuandesse eraldi failina. 
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Lisa 8 Täitematerjalide katseprotokollid 

Täitematerjalide katseprotokollid on esitatud lisas 8 eraldi failina. 
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Lisa 9 Tuha proovikehade katseprotokollid 

Tuha proovikehade katseprotokollid on esitatud eraldi failina. Protokolli 19/604 konteiner 

sisaldab kõiki Ehitusmaterjalide labori survetugevuse ja kaudse tõmbetugevuse protokolle. 
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Lisa 10 Lubjakivikillustiku fr 0/90 mm leostuskatse 

katseprotokollid 

 

Põlevkivi rikastusjäägist valmistatava lubjakivikillustiku fr 0/90 mm leostuskatse 

katseprotokollid on esitatud eraldi failina. 
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Lisa 11 Lubjakivikillustiku fr 0/90 mm toimivusdeklaratsioon 

 

Lubjakivikillustiku fr 0/90 mm toimivusdeklaratsioon on esitatud eraldi failina. 

 


