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Betoonteede ajaloost

• Esimesed betoonteed Tallinnas ehitati juba 1920-ndatel

• Vabaduse puiestee ja Männiku tee avati liiklusele 1937. aastal

• Sõjajärgsetel aastatel rajati 27 km betoonteed Tallinn – Narva 
maanteel

• 1967. aastal valmis Narva maantee Tallinna poolne osa, mis on 
kasutusel tänaseni

• Ligi 50 aastat Eestis betoonteid ei ehitatud

• 2016. aastal ehitati Tallinnas Paldiski maanteele 500 m 
betoontee katselõik 



Vabaduse puiestee
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1940 foto

Betoonist Narva maantee, 1950ndate II pool



1967 foto

Tallinn-Maardu betoontee ehitus, 1964-67



2014 foto

Tallinn-Maardu betoontee, 2014



Kaks uuringut
Teede Tehnokeskus AS

„Riigimaantee nr. 1 Tallinn–Narva, Iru lõigu vana betoontee 
omaduste väljaselgitamine ja analüüs“ 2014

Betoon on 50 aastasele raskele liiklusele väga hästi vastu 
pidanud:

• Betooni survetugevus 55-61 Mpa

• Betooni külmakindlus on väga hea

• Pikiroopa sügavus 9–16 mm 50 aastaga

• Killustiku max tera suurus 32 (40) mm

• Teel ei ole tehtud muud remonti kui vuukide parandus

• Killustikalus betoonplaatide all on väga heas seisukorras



Kaks uuringut
Ramboll Eesti AS

„Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja 
selle tasuvusanalüüs“ 2013

• Võrreldi väga erineva kandevõimega tee konstruktsioone: 

1. betoonkatend 25 cm, all AC32 base 5 cm

2. betoonkatend 20 cm, all AC32 base 5 cm, peal SMA 6 cm

3. asfaltkatend 3-kihiline 17 cm

• Betooni klass M45? Kõrgtugev betoon pole vajalik, 
sobilik betooni klass on C30/37

• Vildaka lähteülesande tõttu saadi selline tulemus: 

1. betoonkatend on 18% kallim ja 

2. betoonkatend on 33% kallim kui asfaltkatend 



Paldiski maantee katselõik
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Õismäe betoontee katselõik, 2016



Õismäe betoontee katselõigu seire tulemused,
2016-19:

• Tee on heas seisukorras

• Kulumine 3 aastaga 3mm

• kulumine kaks korda aeglasem kui asfaldil

• Kulumise kiirus ajas vähenev?



Peterburi tee rekonstrueerimine

• 50 aastat kasutusel olnud tee tuleks taastada betoonteena

• Betoontee on väga hästi vastu pidanud, Teede Tehnokeskuse 
uuring 2014

• Väo ristmik - rong on läinud

• Väo ristmikust Smuuli teeni - on õige aeg

• Rahastamine: Tallinna linna + riigi eelarvest, põhimaanteed 
linna piirides

• Tallinna linnavalitsus on kaardistanud, et Tallinnas võiks olla 
80-100 km betoonteid. Lisaks põhimaanteedele Järvevana tee, 
Pirita tee, Laagna tee



Peterburi tee

 visuaal
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Mida naabrid teevad ?

• Saksamaal, Tšehhis, Belgias kasvab betoonist kiirteede osakaal

• Poolas on uutest kiirteedest pooled betoonist

• Läti käivitab PPP projekti, ehitatud on üks RCC betoonist tee

• Leedu ihkab taas alustada betoonteede ehitamist

• Valgevene ehitas Minski suurel ringteel 88 km betoonteed

• Venemaal asutati betoonteede ühing



 Valgevene foto

Minski suur ringtee



Betoonteed Poolas

• EL rahastusperioodil 2014-2020 ehitab Poola 1600 km uusi 
maanteid, sellest 800 km betoonist

• Poola Maanteeamet ja poliitikud on kindlalt veendunud, et 
betoontee on oma kestvuselt ja tasuvuselt soodsaim variant

• Oktoobris 2017 Eesti delegatsioon Poolas tutvumas Via Baltica 
ja teiste maanteede ehitusega

• Suvel 2019 - uhiuus kiirtee Białystokist Varssavisse valmis, 
Suwałki ümbersõit valmis, puudu veel üks lõik Białystoki ja 
Suwałki vahel



Poola foto

Via Baltica ehitamine Poolas, 2017



Betoontee elukaare kulud on väiksemad

• Tee majandusliku tasuvuse hindamisel tuleb arvesse võtta tee 
kogu eluea kulud, mitte ainult ehitamise hind

• Betoontee elueaks on erinevad riigid arvestanud 30–40 aastat, 
asfalteel on see tavaliselt 20 aastat

• Mitmed Euroopa riigid on välja arvutanud ja reaalsete kulude 
arvestamisega tõestanud, et betoontee elukaare kulud on 
umbes 1/3 väiksemad kui elastsel katendil

• Betoonkatendiga tee muutub elastse katendiga teest 
soodsamaks alates 7. eluaastast ja hiljemalt 14. eluaastaks 
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Uus uuring

• Võrreldakse kandevõimelt võrreldavaid tee konstruktsioone 
vastavalt Saksa normidele, Eesti hindades

• Arvutuse aluseks on võetud 20 km pikkune 2+2 uus maantee

• Võrdluse aluseks on 40 aastase perioodi kogukulud: ehitamine, 
remont ja hooldus

• Kvaliteedinõuded mõlema variandi puhul samad

• 25 cm paksune betoonkatend

• 22 cm paksune 3-kihiline asfaltkatend

• Uuring valmib aasta lõpuks



Kolm põhimaanteed neljarealiseks

• Põhimaanteed ehitada neljarealiseks 10 – 15 aastaga

• Suurema liikluskoormusega lõigud tuleks teha betoonist:

Tallinna ringtee, 

Tartu maantee, Mäo – Imavere 

Pärnu maantee 

Tartu maantee, Imavere-Tartu 

Narva maantee, Jõhvi – Narva



Kolm põhimaanteed neljarealiseks

• Rahastamine:riigieelarvest (kütuse aktsiis), laenuraha, 

PPP-projektid

• Sven Pertens, Äripäev 10. oktoober

„Neljarealiste teede raha on olemas“

• PPP projekti puhul tuleb arendajale anda vabad käed 
parimateekonstruktsiooni valimisel, mis on kauakestev ja kõige 
ökonoomsem tee elukaare jooksul



Eesti kaart tulevaste betoonteedega



Tallinna väike ringtee – betoonist ?

Tallinna väike ringtee – betoonist ?



Meie tahame Eestile paremaid teid !

Aitäh !


