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Urmas Tooming
avalike suhete spetsialist 
Tallinna Linnatranspordi AS

Tallinna trammiliikluses on algamas tõeline revolutsioon. 
Järgmise kahe aasta jooksul saabub pealinna 20 täies-
ti uut, moodsat ja keskkonnasõbralikku trammi, mis oste-

takse riigi CO2 saastekvootide müügist saadud raha eest Hispaa-
nia tootjalt CAF.

Kuna kolmest osast koosnevad, 30 meetri pikkused ja 2,3 meet-
ri laiused madalapõhjalised trammid on praegu Tallinna liinidel sõit-
vatest trammidest raskemad, tuleb paratamatult 3. ja 4. liini taris-
tu põhjalikult rekonstrueerida. Uued trammid hakkavad liikuma just 
nendel liinidel Tondi, Ülemiste ja Kadrioru vahet.

Trammitaristu rekonstrueerimise käigus tuleb teha ära suure-
mahulised tööd, millest tähtsamad on 4. liini kogu rööbastee viimi-
ne betoonalusele, Pärnu maantee trammidepoo ümberehitamine 
ja vajalike seadmetega varustamine, kontaktliini väljavahetamine 
Tondilt Ülemistele ja Kadriorgu ning kuue veoalajaama rekonst-
rueerimine. Suur osa töödest tehakse juba 2014. aastal, ülejää-
nu 2015. aastal.

Üks olulisemaid ning mahukamaid töid trammitaristu rekonst-
rueerimisel ongi rööbastee viimine betoonalusele. 

2014. ja 2015. aasta jooksul tehtav rööbasteede uuendus käsit-
leb 14,116 kilomeetri pikkuse 4. trammiliini rekonstrueerimist Ton-
di lõpp-peatusest kuni uue lõpp-peatuseni Peterburi tee 2 kinnistul, 
kuhu on kavandatud suur ostu- ja meelelahutuskeskus. 

Seejuures 5,28 kilomeetri 
pikkusel lõigul Vabaduse väl-
jakust kuni Lubja peatuseni 
trammiteed ei rekonstrueeri-
ta, kuna seal on vajalikud tööd 
mõne aasta eest juba tehtud. 
Küll valatakse uus betoonalus 
rööbasteele lõigul Lubja pea-
tusest kuni Majaka tänava ja Peterburi tee ristmikuni. Samuti ei 
uuendata rööbasteed Pärnu maantee viaduktil, sest sealgi on be-
toonalus juba olemas.

Väike osa trammitaristu uuendamisest on juba valmis. Nimelt 
ehitas Tallinna Linnatranspordi ASi korraldatud riigihanke konkursi 
võitnud firma Leonhard Weiss RTE 2013. aasta suve lõpus ja sügi-
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sel valmis betoonalusel trammitee üle Peterburi tee Majaka tänavalt 
kuni Peterburi tee 2 kinnistule, kuhu 2015. aastal rajatakse 0,5 ki-
lomeetri pikkune trammide tagasipöördering. Perspektiivis on plaa-
nis pikendada trammitee sealt kuni lennujaamani.

Nüüd aga veidi lähemalt betoonalusel trammitee ehitamisest  
4. liinil. 

Projektlahendus näeb ette kogu liini ulatuses ehitada rööbas-
tee kiudbetoonalusele, arvestades juba olemasolevate betoonalu-
sel lõikudega. Liikluse all olevatel trammiteedel on kiudbetoonaluse 
paksus 30 sentimeetrit, Pärnu maantee depoo õuealal, Vana-Lõu-
na tänava ringil ning juurdesõiduteedel jääb aga aluse paksuseks 
22 sentimeetrit.

Vibratsiooni, müra ja uitvoolude mõju vähendamiseks on projek-
teeritud rööpa taldmiku ning külgede ümber spetsiaalne isolatsioo-
nimaterjal. Tehnoloogia on selline, et trammitee kiudbetoonalus va-
latakse ettevalmistatud ja aluse kohale «riputatud» rööbastee alla.

Ehituse peatöövõtja poolt ette valmistatud teelõigu ulatuses 
monteeritakse šablooni alusel rööpad kokku vaheraudadega. Koos-
tatud raam paigaldatakse trammitee telgjoont arvestades spet-
siaalsete riputustarindite abil killustikaluse kohale ning tehakse 
esialgne vertikaalne ja horisontaalne rihtimine rööpa pea projekt-
kõrgusi ja rööpa painutuse tabeliandmeid arvestades. Riputuspor-
taalide vahe on maksimaalselt kolm meetrit, kõverikel väiksem, ole-
nevalt reguleerimise vajadusest.

Trammiteest lähtuva müra 
ja vibratsiooni ning uitvoolu-
de vähendamiseks on käesole-
va eelprojekti lahenduses vali-
tud firma Datwyler või sellega 
analoogne rööpa isolatsiooni-
materjal. Rööpa taldmiku alu-
ne isolatsioon peab olema pai-
galdatud enne betoonaluse 

valamist. Tehnoloogia järgi on soovitav paigaldada isolatsioon röö-
bastele ja vaheraudadele enne nende ehitatavale lõigule tarnimist 
vahelao hoones, kus puhastele rööbastele saab isolatsiooni kinnita-
da kvaliteetsemalt. Metalli pind peab olema puhas ja kuiv ning tu-
leb kasutada selleks ette nähtud spetsiaalset liimi G2010 või ana-
loogi. Rööbaste keevitamisel tuleb jälgida tootjatehase määratud 
tingimusi isolatsioonimaterjali kuumakindlusele.

Enne betoonaluse valamist on vaja teha täiendav kontrollrihti-
mine. Rööpapea kontrollnivelleerimisel ei tohi erinevus projektiand-
metest olla rohkem kui neli millimeetrit. Viimane kontrollmõõdistus 
tehakse kolmemeetrise sammuga ehk riputusportaalide asukohas.

Kiudbetoon on sünteetilise kiuga, et uitvoolude mõju betooni tu-
gevust aja jooksul ei vähendaks. 

Rööpad kinnitatakse pärast betooni kivistumist kiilankrutega mõ-
lemalt poolt kolmemeetrise sammuga. Hilisema rööpavahetuse liht-
sustamiseks valatakse rööbastevaheline betoon paksusega 14 cm 
ning kahe betooni vahele paigaldatakse ehituskile. Pärast kivistu-
mist valatakse rööbastevahelisele betoonile valuasfalt nelja senti-
meetri paksuse kihina ning pinnatakse graniidist peenkillustikuga.

Tallinna Linnatranspordi ASi korraldatud 4. trammiliini taris-
tu projekteerimise ja rekonstrueerimise riigihanke võitis konsort-
sium, kuhu kuuluvad AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse 
AS ning Ratatek Oy. Nende pakutud tööde maksumus oli natuke üle 
26 miljoni euro. Ehitustööd peaksid algama aprillis. Tööde maksu-
musest 85 protsenti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse vahendusel Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud 
15 protsenti on Tallinna linna omafinantseering■

Liikluse all  
olevatel 
trammiteedel on 
kiudbetoonaluse 
paksus 30 cm.

Tartu maanteel ehitati trammitee betoonalusele juba mõned aastad ta-
gasi. Foto: Igor Skabardis


