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Kuidas edenevad konverentsi  
ettevalmistused?
Kui aasta tagasi konverentsi ettevalmista-
misega alustasin, siis oli neid, kes valju-
häälselt ja murelikult arvasid, et oleme et-
tevalmistustega lootusetult hiljaks jäänud. 
Aga kui väga tahta ja püüda ning anda en-
dast parim, siis on võimalik ka kaotatud 
aeg tagasi teha. Tänaseks oleme oma töö-
de-tegemistega graafikus ja kohati võiks 
isegi öelda, et ette jõudnud. Nii on näiteks 
mitmed võimalikud peaesinejad ja ka näi-
tusel osalejad öelnud, et kutse saabus liiga 
vara ja vastuse saavad nad anda alles järg-
mise aasta alguses.

Toimumispaigad on reserveeritud, suu-
remad hanked korraldatud, mitmete pea- 
esinejate kinnitus olemas, isegi teesid on 
juba käes. Neid saabus 142 Brasiiliast 
Austraaliani. 

Milline on konverentsi  
teemafookus? 
Konverents keskendub kõigele sellele, mis 
on seotud teede ja liiklusega. Olgu selleks 
siis sildade ja teede ehitus, kliima ja loo-
duskeskkond, liiklusohutus ja ühistrans-
port või uued tehnikad ja IT-lahendused.

Nii nagu konverentsidel ikka, on peami-
seks eesmärgiks vahetada kogemusi ja 
rääkida parimatest praktikatest, saada 
teavet uutest tehnoloogiatest ja meetodi-
test, arengutest ja suundadest. Tegelikult 
on suureks väärtuseks seegi, et oma ala 
inimesed kohtuvad, saavad üheskoos arut-
leda ja mõtiskleda teede ja liikluse tulevi-
kust.

Kes on konverentsile tulemas?  
Kelle üle rõõmustad eriti? 
Rõõmu teeb, et meie valdkonnas üks oluli-
semaid Euroopa Komisjoni kõrgeid amet-
nikke, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja 
transpordi peadirektoraadi peadirektor 
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Augusti lõpp toob Tallinna 29. rahvusvahelisele teedekonverentsile  
pooltuhat osalist üle maailma. Vestleme peakorraldaja, Maanteeameti  

välissuhete juhi Ulvi Põlluga sellest, mida põnevat on siinsel teedesektoril 
konverentsilt oodata?

toob maailmanimed 
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 Henrik Hololei on andnud oma nõusoleku 
meie konverentsil osaleda, samuti paljud 
maailmanimed, nagu Richard Owens, 
Simon Hesp, aga ka tuntud poliitikud, 
nagu endine Suurbritannia parlamendi 
liige Lembit Öpik ning loodetavasti ka 
Ameerika Ühendriikide endine transpor-
diminister Anthony Foxx ja palju teised.

Milline on olnud rahvusvaheline 
huvi konverentsi vastu?
Olen käinud konverentsi tutvustamas pal-
judel konverentsidel, näitustel ja kohtu-
mistel nii Euroopas kui kaugemalgi. Mind 
on tõesti üllatanud see huvi, mida eri rii-
kide esindajad on üles näidanud. Enamgi 
veel, olen saanud üsna palju kirju, kus pa-
lutakse saata infot, sest kuskil kuuldi meie 
konverentsi kohta ja nüüd soovitakse täp-
semalt teada. 

Mille poolest on BRC konverentsid 
omataoliste seas erilised?
Rahvusvaheline Balti teede konverents on 
eriline omataoliste seas, sest sel on üsna 
pikk traditsioon, mis ulatub 1932. aas-
tasse, kui Riias toimus esimene taoline 
üritus. 27.–30. augustil 2017 toimuv kon-
verents on juba 29. Siin regioonis on see ka 
vaieldamatult mastaapseim teedeala 
suursündmus. Järgmine võimalus taolist 
konverentsi korraldada avaneb Eestile 12 
aasta pärast.

Mis on 2017. aastal teisiti,  
mis traditsiooniline?
Seekord püüame konverentsi veelgi rah-
vusvahelisemaks muuta kui senini. Sa-
muti soovime muuta konverentsi for-
maati, et sellest saaks atraktiivsem, 
sisukam ja interaktiivsem konverentsi-
vorm. Toimuvad plenaaristungid, töötoad 
ja ka paneeldiskussioonid. Samuti  
posterettekanded.

Näitusele ootame üle 100 eksponendi 
üle Euroopa. Hetkel on juba üsna mitmed 
firmad end registreerinud.

Kes on olnud Maanteeameti poolt 
konverentsi ettevalmistamisse kaa-
satud?
Taolisi suurüritusi ei suuda teha ei üks ega 
kaks inimest, selleks on vaja meeskonda. 
Olen väga tänulik eeskätt Kaupo Sirkile, 
kes on konverentsi sisulise poole tõepoo-
lest oma südameasjaks võtnud, aga samuti 
Sander Seinale, Taavi Tõntsule, Janek 
Hendriksonile, Karli Kontsonile, kes on 
aidanud leida konverentsile huvitavaid 
esinejaid. Ja muidugi Diana Lorents, kel-
lega oleme palju arutanud, muremõtteid 
jaganud ja teinekord ka vaielnud − kõike 
seda ikka ühise eesmärgi nimel, et 
eelseisvast konverentsist võiks saada 
edulugu. 

Küsis: Kreet Stubender-Lõugas Fotod: erakogu
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PROFESSOR  
SIMON HESP
Professor Simon Hesp võib 
Teelehe lugejale olla tuttav juba 
varasemast ajast. Nimelt esines 
Hesp eelmisel aastal Tallinna 
Tehnikaülikoolis ja Maantee- 
ameti aastakonverentsil bituu-
menite kvaliteeti puudutavate 
ettekannetega ning andis üle-
vaate Eesti turul saadaolevate 
bituumenite omadustest. Lisaks 
tegi Teeleht Simon Hespiga intervjuu, millega saab tutvuda 
2015. aasta suvenumbris („Riik ei tohi kehva materjalivalikuga 
raha tuulde lasta“). Kanadas asuva Queensi Ülikooli keemiatea-
duskonna professor Simon Hesp oli üks Maanteeameti ja TTÜ 
poolt ellu kutsutud bituumeniuuringu väliseksperte ja tema pa-
nust selles uuringus on raske ülehinnata. Ta on oma teadlas- 
karjääri pühendanud ülikeeruka ehitusmaterjali bituumeni  
saladuste väljaselgitamisele ja nendele esitatavate nõuete välja-
töötamisele, mis võimaldaks teede eluiga pikendada. Tänu 
Hespi teadustööle on Ameerikas ja Kanadas muudetud bituu-
menitele esitatavaid nõudeid ning üha rohkem on tähelepanu 
hakatud pöörama ka lisandite ja taaskasutatavate materjalide 
(nt vahal põhinevad töödeldavusparandajad, freespuru, 
mootoriõlide kasutamine bituumenis) kasutamisest tingitud 
negatiivsetele külgedele (liiga varajane pragunemine). 

Väga suur mõju teede elueale
Kuigi bituumeni osakaal asfaltsegudes võib paista marginaalne, 
on selle mõju teede elueale siiski väga suur. Maailmas ei ole palju 
teadlasi, kes tegelevad bituumenitega niivõrd süvitsi, kui seda 
teeb professor Simon Hesp. Kuigi bituumen on üks keerulise-
maid ehitusmaterjale, on Hespi uuringud ja ettekanded siiski ül-
latavalt lihtsa ülesehitusega – kõik hüpoteesid ja eeldused on 
kinnitatud või ümber lükatud ka n-ö tee peal. Nimelt põhi-
nevad tema uuringud reaalsetel teekatetel esinenud defektide 
analüüsimisel ning nende põhjuste otsimisel. Aastatega on lei-
tud palju fakte ning seoseid, millele varem pole suudetud selgeid 
põhjendusi leida. Lisaks annab Hesp kuulajatele ülevaate, milli-
sed on bituumenialased arengud Põhja-Ameerikas ning kuidas 
need on mõjutanud teede vastupidavust.

Erialatipud 
kogu maailmast
Teeleht küsis TTÜ teedeinstituudi doktorantidelt, Maanteeameti  
sillaanalüütikult Sander Seinalt ja teede arenguosakonna projektijuhilt 
Karli Kontsonilt, kelle augustikuised ettekandeid nemad huviga ootavad.

PROFESSOR  
JOÃO MATOS
Professor Matos on minu 
doktoritöö kaasjuhendaja,  
tänu kellele olen ma oma 
arusaamade ja analüüsiga 
valmis minema nii kaugele, kui 
mu mõistus võtab. Minu silmis 
on tegemist noore teadlasega 
(37), kes on tuntud kogu maail-
mas. Seda näitab kas või asja-
olu, et ta on IABSE  
(International Association for Bridge and Structural Engi-
neering) ühe töörühma juht ja kõik selle ala Euroopa 
juhtivad teadlased on COST TU1406 tegevuses just tema 
selja taha koondunud. Matose peamised uurimisvaldkon-
nad on seotud rajatiste hindamise, prognoosimudelite ja 
haldustegevuste optimeerimisega. Need teemad on väga ak-
tuaalsed, sest nii Eesti kui ka Leedu on arendamas oma silla-
haldussüsteeme. Lisaks käib tegevus COST TU1406, mille 
raames töötatakse välja Euroopa teederajatistele ühtset 
hindamisraamistikku.

Jätkusuutlik majandamine
Professor Matos teeb ülevaate Euroopa sillahalduse pari-
mast praktikast ning seda hinnatavate tegurite vaatenur-
gast, mille kaudu on võimalik ratsionaalselt analüüsida raja-
tise vastupidavust ja püsivust. Lisaks tutvustab ta oma 
esitluses prognoosimudeleid, kus on antud näitajaid kasu-
tatud ja mille abil on võimalik teostada pikemaajalisi plaane, 
kas või teehoiukava koostamiseks kõige optimaalsemal vii-
sil. Hetkel pole Baltimaades paljudele teguritele tähelepanu 
pööratud ja esitluses välja toodud näitajad võivad silmi 
avada.

Jätkusuutlik majandamine on praegu ainult sõnakõlks lu-
badustes ja tegelikkuses ei ole Baltikumis sellega keegi lõpp-
tulemusteni jõudnud. Jätkusuutlikkus ei seisne ainult raha 
kasutamises, vaid laieneb ka keskkonnale ja kasutajatele. 
Kuna professor Matos on ühe projekti edukalt lõpuni vii-
nud, siis on tegemist kogemuste tutvustamisega. Teema 
väärib tähelepanu ja on kindlasti abiks meie haldus-
süsteemide arendamisel.

SANDER SEIN SOOVITAB: KARLI KONTSON SOOVITAB:
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PROFESSOR  
TERHI PELLINEN
Professor Terhi Pellinen omandas insenerihariduse 
(MSc Civil Engineer) Oulu Ülikoolis, misjärel jätkas 
doktoriõpinguid Ameerikas Arizonas. Tema väga 
spetsiifiline, asfaltsegude omadustele keskenduv 
karjäär on tänaseks kujunenud üle 30 aasta pikku-
seks, millest suur osa pärineb Ameerikas õppides ja 
teadlasena praktiseerides. Terhi on panustanud 
soomlaste ASTO-nimelisse (Asfalttipäällysteiden 
tutkimusohjelma) uuringusse ning ka ameeriklaste 
SHRP (Strategic Highway Research Program) uu-
ringusse, millest mõlemad on tugevalt mõjutanud 
asfaltsegudega iga päev tegelevate inimeste arusaa-
mist ja teadmisi selles valdkonnas. Just selline taust 
on professor Pellinenist teinud ühe Läänemere re-
giooni asfaltsegude valdkonna arvamusliidri.

Praegu juhib professor Pellinen Aalto Ülikooli 
teedeehituse valdkonda ning tema uuringud kes-
kenduvad asfaltsegude mehaaniliste omaduste ise-
loomustamisele, asfaltsegude projekteerimisele, 
asfaltkatete ehitamisele, nende kvaliteedile ning 
hooldamisele. Professor Pellineni osalusega tea-
dusartiklid ja ettekanded on alati väga hea kombi-
natsioon soomlastele omasest põhjalikust analüü-
sist ja ameeriklastele omasest selgest 
rakenduslikust väljundist. Need ongi tegelikult 
asjad, mida teadlastelt oodatakse, aga professor Pel-
linenil kukub see eriti hästi välja.

Piiratud eelarvega  
maksimaalne tulemus
Soome teedel kasutatakse üha enam kuumtaasta-
mistehnoloogial põhinevaid asfaltkatete „remondi-
meetodeid“, et võidelda naastrehvide kasutamisest 
tingitud roobaste tekkega. Kuigi selline tehnoloogi-
line lähenemine annab võimaluse hoida kokku 
maksumaksjate raha ja ehitusmaterjale, on selliselt 
remonditud teede eluiga, võrreldes traditsiooniliste 
meetoditega (nt freesimine + ülekate), siiski mõne-
võrra madalam. Et kuumtaastustehnoloogiast või-
malikult palju „eluaastaid“ välja pigistada, käivitati 
Soome Transpordiameti ja Aalto Ülikooli poolt viie 
aasta pikkune kuumtaastamistehnoloogiad süvitsi 
lahkav uurimisprogramm, mille lõpptähtaeg satub 
täpselt kokku BRC toimumisajaga (2017). Maantee-
amet on olnud jooksvalt kursis uuringu sisuga ning 
uuringu lõpptulemusena hinnatakse kindlasti ringi 
kuumtaastustehnoloogia edukaks rakendamiseks 
vajalikud eeldused ning nõuded, et selliselt rajatud 
või remonditud teekatete eluiga oleks pikem. 
Kuumtaastustehnoloogia on üks meede, mis nagu 
soomlastegi kogemus näitab, võimaldab teatud tin-
gimustel saavutada väga piiratud eelarvega maksi-
maalset tulemust. ●
 

PROFESSOR 
ADAM ZOFKA
Professor Adam Zofka omandas in-
senerihariduse Gdanski Tehnikaüli-
koolis, misjärel siirdus doktoriõpin-
guteks USA-sse Minnesotasse. 
Ameerikas õppides ja teadlasena 
töötades keskendus Adam Zofka 
asfaltkatete ja -segude omadustele 
madalatel temperatuuridel (vastupi-
davus pragunemisele). Selles vald-
konnas on tal ette näidata mitu tea-

dusartiklit, mida on kajastatud mainekates teadusajakirjades. Nende 
artiklite tulemusena on maailmas hakatud ümber hindama lähte- 
materjalide ja asfaltsegude kvaliteedinäitajaid, et pikendada teede 
eluiga ja vähendada remondivajadust. Sarnaselt professor Terhi Pel-
lineniga, on Adam Zofka tugevuseks lai kogemustepagas nii Euroo-
past kui ka Ameerikast, mille ta on suutnud siduda ühtseks tervikuks. 
Praegu töötab Adam Zofka Poola Teede ja Sildade Teadusinstituudis 
(IBDIM) professorina ning on võtnud suuna teedevõrgu kandevõime 
mõõtmistele nn pidevmeetodiga (TSD-seadmega ehk Traffic Speed 
Deflectometer).

Poola arendab teedevaldkonda
Poola on aastatega suurendanud kulutusi teedevaldkonna arendami-
seks ning selle tulemusena on lühikese aja vältel tehtud läbi tähele-
panuväärne areng. Professor Adam Zofka on üks nendest teadlastest, 
kes on sellesse arengusse palju panustanud. BRC-l on kõigil võimalus 
tutvuda Poolas läbi viidud uuringute ja tulevaste arengutega ning ka 
sellega, kas ja kuidas neid uuringuid on rakendatud ning millist kasu 
nendest on saadud.


