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«AS Kroonpress pöördus meie poole, et lahendada oma parkimis-
ala ja sissesõidu probleem vastavalt kehtivale detailplaneeringule 
Tähe ja Sepikoja tänaval,» räägib projekteerimisfirma Meistri Pro-
jekt peainsener Holger Karema. «Kuna meil olid samal ajal töös ka 
Peterburi veepargi projekti katsetused, siis pakkusime tartlastele 
sama lahenduse, kus tee kandekiht rajatakse betooni ja RoadCe-
mi segust. Selleks et saavutada piisavat ökonoomsust RoadCe-
mi tehnoloogiaga, on vaja tee-ehituse mahtusid vähemalt 10 000 
ruutmeetrit ning see oli Tartu Sepikoja tänava ja Kroonpressi trü-
kikoja parkla väljaehitamisel olemas.»

Kroonpress oli julge firma ja nad olid valmis uuteks väljakutse-
teks. Vihmavee kasutussüsteem sai välja ehitatud, aga teedeehi-
tuses jäi asi teedeehitajate arguse taha. 

RoadCemi tehnoloogia eeldab, et kandekihi ehituses kasu-
tatakse recycler-masinat, mida aga tasub kohale tuua piisavate 
mahtude puhul. See masin segab omavahel olemasoleva pinnase, 
tsemendi, kivistumise tugevdamise aine roadcem ja vee ning nii 
moodustub betoonist tee aluskiht. 

Sepikoja tänava puhul pelgasid teedeehitajad uut tehnoloogiat 
ja ehitasid objekti valmis traditsioonilisel viisil: killustik ja asfaldi-
kihid. Tahtmist ei olnud, hindab Karema. Ent lisaks oli põhjus ka 

selles, et suured teedeehitajad ei teinud oma pakkumist. Väikes-
tel teedeehitajatel puudub oma recycler-masin, aga suurtel firma-
del on see olemas.

Tavaliselt tuleb teedeehitusel koristada ära muld ja turvas ning 
jõuda välja kandva pinnaseni, mis on enamasti liiv, kruus, savi-
liiv, mida saab kasutada betooni algkomponentidena. Järgmine 
küsimus on, kas tassida nüüd liiv ja killustik kaugelt juurde, rai-
sates hulga raha transpordile, või ehitada samast pinnasest, mis 
jääb tee alla. RoadCemi meetodil on kaks selget eelist: väikse-
mad transpordikulud lähteainete transpordil ja saavutatav tuge-
vam tee kandekiht.

Ehitusinsener Holger Karema on osalenud ühe betoontee projekteerimises  
Eestisse Tartu linna. Varem on ta osa võtnud Peterburis Aquaparki betoonist kandevkihiga 

tee ja parkimisala projekteerimisest ja ehitamisest.

«Riigihanke 
mehhanism ei soosi 
innovatsiooni, sest 
uuendused on risk.»
Holger Karema 
Meistri Projekti peainsener

Recycler – masin, mis labadega veski abil koorib alt pinnase ja ülalt lisatakse tsement, roadcem, vesi ning moodustub alusbetoon. 

Holger Karema soovitab 
RoadCemi tehnoloogiat
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Tugevam kandekiht ja kiirem ehitus
RoadCemil on mitu eelist võrreldes traditsioonilise Eestis kasuta-
tava teekonstruktsiooniga. Esiteks saavutatakse parem kandeki-
hi tugevus. Kõrgete koormustega asfalttee all olev paekivikillus-
tikust kandekiht puruneb ajapikku. Paas puruneb pulbriks kõrge 
koormusega teedel, sest Eesti paekivi ei ole piisavalt tugev, kir-
jeldab Karema. Soomlaste eelis on see, et neil on piiramatus ko-
guses graniiti ning lätlased kasutavad dolomiiti, mis on tugevam 
ja vastupidavam kui paekivi. Loomulikult on ka Eestis olemas eri-
neva tugevusega paekivikihid, kuid praeguse töötempo juures ei 
sorteerita paekivi kihtide tugevuse järgi.  

RoadCemi tehnoloogia puhul on tee aluskiht nii tugev, et seda 
ei ole vaja taastada, vaid piisab betoonkihi katmisest uue asfal-
diga. 

«Ma olen käinud Ams-
terdami lähedal PowerCem 
Technologiesi laboris, kus 
katsetati meie juuresolekul 
betoone, kuhu oli segatud 
RoadCemi. Katsekehad olid 
valmistatud paljudest erine-
vatest algmaterjalidest, mil-
leks oli liiv, kruus, turvas jpm. 
Uuringud näitasid, et kõrval-

teede puhul on võimalik kasutada ka turbaga segatud betooni. 
Kindlasti on see tehnoloogia odavam ja kiirem kui traditsiooniline 

teedeehitus,» väidab Karema.  
Peterburi Aquaparki teed said selle tehnoloogiaga valmis ehi-

tatud ja kõik jäid rahule. Peale valatud asfaldikihi ülesanne oli li-
beduse ja kulumise vähendamine. Kõige olulisem erinevus tra-
ditsiooniliste teekonstruktsioonidega võrreldes on kandva kihi 
stabiilsus ehk teiste sõnadega ei vajuks meil ristmike läheduses 
teedele sügavaid vagusid, vaid kuluks ainult pealmine asfaldikiht. 
Teeremont kujutaks sellisel juhul endast ainult pealmise asfaltki-
hi taastamist, vastupidi praegusele olukorrale, kus teeremont eel-
dab ka kandekihi uuesti rajamist.

«Riigihanke mehhanism ei soosi innovatsiooni, sest uuendused 
on risk. On vaja revolutsiooni teedeehituses, et ellu viia kasulikud 
muutused. Praegune riigihanke mehhanism välistab alternatiiv-
se mõtlemise,» arutleb Karema, kinnitades, et uued asjad on tih-
ti vaid täiendatud ja unustatud vana■

Riigihanke 
mehhanism ei  
soosi innovatsiooni, 
sest uuendused 
on risk.

Recycler töös.

«Killustiku  
pulbristumine on  

ennekõike linnateede 
probleem, näiteks ristmike 

ja tehase sissesõitude ees, 
kus suurtel autodel tuleb 

pidurdada ja teepinnas 
saab tohutu koormuse.»

Holger Karema
ehitusinsener ja projekteerija  


