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Uno TrUmm
ajaloolane

Maanteede uuendamise tingis autotranspordi levik «rah-
va laiemates kihtides» ning nende mittevastavus auto-
de esitatud nõuetele. Välismaiste kogemuste tundma-

õppimiseks ja nende rakendamiseks kodumaal asutati 1931. aastal 
Teedeehituse Uurimise Selts (TEUS), mille koosseisus oli ka tse-
mentbetoonkatete tehniliste tingimuste väljatöötamisega tegelev 
tsemendiosakond.

Tsementbetoonkatted
Eestis ehitati kolme tüüpi tsementbetoonkattega teid: tsementma-
kadam- (tsemakteed), tsementbetoon- ja raudbetoonteed. Tse-
maktee koosnes kokku tambitud või rullitud killustikust aluskihist 
ja kokku tambitud või rullitud pealiskihist, milleks oli tsementsegu-

ga kokkuseotud killustik. 
Tsementbetoonteekattega tee ehitati kruusast või killustikust 

kokku tambitud aluskihile, millele asetati kaks kihti betooni. Alu-
mises kihis kasutati muldniisket ja nõrgemat segu (250 kg tse-
menti 1 m3 betooni kohta) ning ülemises pehmemat, kuid tuge-
vamat segu (350–370 kg tsementi 1 m3 betooni kohta). Alumise 
kihi paksus oli tavaliselt 10–15 cm, ülemise kihi paksus 4–6 cm. 

Killustikutükkide suurus alumises kihis oli 4–7 cm, ülemises ki-
his 2–3,5 cm. Iga 8–15 meetri järel jäeti teesse paisumisvuugid, 
mis valati täis vedelat asfalti. Valmis teeosad kaeti nende kiire ki-
vistumise vältimiseks esimesel päeval riidega (nt vanade kottide-
ga), seejärel aga õlgede või liivaga. Teed kasteti järjepidevalt 2–3 
nädalat ning kasutama võis seda hakata nelja nädala möödumi-
sel. Raudbetoonkattega teed ehitati kohtadesse, kus maapind oli 
pehmem. Sel juhul pandi valamisel betooni sisse raudarmatuur.

Tsementbetoonist proovimaanteede ehitamine
Aastail 1928–1933 ehitati uued katseteelõigud Raudalu (Tallinna-
Viljandi), Tartu ja Pärnu maanteele. Raudalu maanteele Liiva res-

Eesti maanteede katmine püsiva kattega algas 
1920. aastatel, mil selleks hakati kasutama 
nii asfalt- kui ka tsementbetooni. Esimene 
tsementbetoonkattega katseteelõik (50 m) 
ehitati 1926. aastal Tartu-Viljandi maanteele 
Tartu lähistele. Järgnevail aastail rajati 
sarnaseid lõike ka teistele maanteedele. 

Eesti esimene tsementbetoonkattega 
katseteelõik (50 m) ehitati 1926. aastal 

Tartu-Viljandi maanteele Tartu lähistele. 

Tsementbetoonkattega teede 
ehitamise algusest  

Eestis  1920.–1930. aastatel

Tsemaktee ehitus Pärnu maantee 6. kilomeetril septembris 1933.  Foto: EMM F 123:131
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torani ja raudtee vahele rajati 1928. aastal tsemaktee, aluminaat-
tsementtee, tsementbetoontee ja bituumenmakadam(bimak)tee. 
1930. aastal ehitati Tartu maantee 16. kilomeetrile (Lehmja mõi-
sa taga) 200 meetri pikkune tsementbetoonkattega teelõik ning 
sama pikk teelõik Raudalu maantee seitsmendale kilomeetrile, mil-
lest pool oli kaetud tsementbetoon- ja pool raudbetoonkattega.

Tartu maantee katsetee ehitas Harju maavalitsuse Teedeosa-
kond ajavahemikus 16. märtsist kuni 31. juulini, Raudalu maantee 
katsetee 23. juunist kuni 4. septembrini 1930. Materjalide (tse-
ment, liiv, killustik) juurdeveoks kasutati traktoreid ja veoautosid. 
Segistites valmistatud betoon veeti kohale käsikärudega, valati 
prussidest ja laudadest ehitatud vormidesse, aeti laiali ja tasanda-
ti käsitsi ning tambiti ja siluti seejärel tampimismasinaga Dingler. 
Kivistumise ajal kasteti teed kastekannudest ning kaeti kottidega. 
Pärast kivistumist kaeti tee bituumenikihiga ja puistati liivaga üle. 
Kui Tartu maanteel kasutati tsementbetoonkatte kihtide valamisel 
tavapärast segu, siis Raudalu maantee katsetee ehitamisel val-
mistati alumine betoonikiht nõrgem (200 kg tsementi 1 m3 betooni 
kohta) ning ülemine kiht tugevam (400 kg tsementi 1 m3 betooni 
kohta). Erandlikult jäeti tegemata ka temperatuurivuugid, et jäl-
gida nende tekkimist loomulikul teel. Teekatte maksumuseks Tar-
tu maanteel kujunes 7,58 kr/m2 ning Raudalu maanteel 6,64 kr/
m2. Kallim oli raudbetoonkattega tee ehitus, mis maksis 7,75 kr/
m2. 1933. aastal ehitati 114 meetri pikkune tsemakkattega tee-
lõik Pärnu maantee kuuendale kilomeetrile silikaatkivitehase Sili-
kat vastu (Pärnu mnt 240).  ▶

Vabaduse puiestee 5,5-kilomeetrine 
tsementbetoonkattega tee ehitati 
kolmes etapis: esimesena valmis 
1935. aasta mais-juulis 902-meetrine 
Tallinna-poolses otsas olev teelõik 
alates Männiku teest; teisena 
1935. aasta sügisel 1019-meetrine 
teelõik Vabaduse puiestee Pääsküla 
poolses otsas; kolmandaks 1937. 
aasta kevadsuvel 3,6-kilomeetrine 
teelõik Valdeku tänavast kuni 
Pääsküla raudteeülesõidukohani. 
Viimase ehitamisel kasutati 
esmakordselt Eestis vibromenetlust. 

Betoontee reklaam 1937. aastast – «Tehnika Ajakiri», 1937, nr. 8
Foto: RM F 541:57-58

Tõrva linna tsemakkattega tee ehitati 1932. aastal . Foto: RM F 541:57-58
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 ▶ Tsementbetoonkattega teede ehitamist soodustas AS Port-Kun-
da, müües tee-ehitajatele tsementi soodushinnaga 7 krooni ja 25 
senti tünn džuutkottides või tünnpakendis ning 6 krooni ja 25 sen-
ti paberkottides (1 tünn = 2 džuutkotti = 3 paberkotti). Tavatarbi-
jatele müüdi samal ajal tsementi hinnaga 8 krooni ja 75 senti tünn.

Tsementbetoonist tänavakatete ehitus Tallinnas
1930. aastal algas tsementbetoonkattega tänavate katsetamine 
Tallinnas. Esimene 250 meetri pikkune lõik – osaliselt tsementbe-
toon-, osalt tsemakkattega – rajati Tartu maanteel Põhja paberi- 
ja puupapi vabriku juurde. 1931. aastal rajati 50 meetri pikkune 
tsemakkattega katsetee Narva maanteel, 1932. aastal 100 meet-
ri pikkune tsemakkate Narva maanteel Hundikuristiku tõusu ja Tur-
ba tänava vahelisel alal. 1933. aastal kaeti tsementbetoonkatte-
ga 272 meetri pikkune munakivisillutisega lõik Paldiski maanteel 
Seewaldi haigla juures ning 306 meetri pikkune lõik Rannamäe teel 
Nunne tänavast kuni Suurtüki tänavani. 1934. aastal rajati Paldiski 
maanteel 1060-meetrine teelõik eelmisel aastal rajatud tsementbe-
toonkattega teest kuni Mustjõe sillani. Samal aastal katsetati Suur-
Kloostri tänava Nunne tänava poolses otsas 40 meetri pikkusel lõi-

gul esimest korda ka sõidutee katmist tsementparkettkividega. 
1934. aastaks oli tsementbetoonkattega kaetud kokku 2,02 ki-

lomeetrit, kuid järgnevalt neid enam ei ehitatud, kuna «teised 
asutused nagu post-telegraaf, veevärk, elektri võrk jne. vajavad 
sageli teede lammutamisi – seda oleks aga tsement teede juures 
raske teostada». Samas oli tsementbetoonteede hooldamine lin-
nale kõige odavam. Majandusaastal 1938/39 kulus ühe kilomeet-
ri tsementbetoonkatte remondiks keskmiselt 195 krooni, asfaltbe-
toonkatte remondiks 250 krooni, munakivisillutise remondiks 330 
krooni ja bimakkatte remondiks 631 krooni.

Tsementbetoonkattega teede ehitus 1930. aastate II poolel
Aastail 1935–1937 tegi AS Betoon Ehitustööd tsementbetoonkat-
te ehitustöid Vabaduse puiesteel ning 1938. aastal Männiku teel. 
Vabaduse puiestee 5,5 kilomeetri pikkune tsementbetoonkattega 
tee ehitati kolmes etapis: esimesena valmis 1935. aasta mais-juu-
lis 902-meetrine Tallinna-poolses otsas olev teelõik alates Männi-
ku teest; teisena 1935. aasta sügisel 1019-meetrine teelõik Vaba-
duse puiestee Pääsküla-poolses otsas; kolmandaks 1937. aasta 
kevadsuvel 3,6 km pikkune teelõik Valdeku tänavast kuni Pääsküla 
raudteeülesõidukohani. Viimase ehitamisel kasutati esmakordselt 
Eestis vibromenetlust. Paekivikillustikku sisaldav betoonist alus-
kiht paksusega 5,5 sentimeetrit laotati tasandatud alusele ühe-
paksuse kihina 5–8 meetri pikkuselt ja planeeriti. Sellele laotatud 
graniitkillustikku sisaldav 6-sentimeetri paksune pealiskiht tihen-
dati 650-kilogrammise vibraatoriga, mille jõuallikaks oli 2,5-hobu-
jõuline bensiinimootor. Teekatte hinnaks kujunes 5,05 kr/m2. 

Septembris-novembris 1937 rajati tsementbetoonkate ka Har-
jumaal Paldiski maanteele ning 1938. aasta sügisel Tõrva linna 
Viljandi tänavale■

Tsement-betoonkattega katsetee ehitus Tartu maanteel Lehmja mõisa kohal 30. mail 1930. Foto: EMM F 75:12

1930. aastal algas tsementbetoonkattega 
tänavate katsetamine Tallinnas. Esimene 
250 meetri pikkune lõik – osaliselt 
tsementbetoon-, osalt tsemakkattega 
– rajati Tartu maanteel Põhja paberi- 
ja puupapi vabriku juurde. 


