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SISSEJUHATUS 

Projekti „Kaevandamise jääkmaterjalide kasutusvõimaluste uuring“ eesmärk oli leida 

võimalusi uuritavate materjalide enamaks kasutamiseks peamiselt materjalimahukas 

teedeehituses. Ei ole mõistlik avada uusi karjääre, kui vanades on üle rohkelt materjali, kuid 

mille kasutamist on takistanud ebakindlus nende pikaajalise käitumise suhtes. Peamiselt on 

sellisteks materjalideks paekivikillustiku tootmisest üle jäävad sõelmed, põlevkivi 

kaevandamisest tekkiv aheraine ja vähesel määral ka kruusakarjäärides olevad savised 

materjalid. Projektiga on püütud hinnata taoliste materjalide hulka ja paiknemist Eestis, 

määrata nende omadusi ja leida viise nende kasutamiseks teedeehituses nii, et ei peaks tegema 

mööndusi ehitise pikaajalises vastupidavuses. 

Uuringu põhifookus oli suunatud paekivisõelmetele. On antud põhjalik ülevaade 

paekarjääridest, nende toodangu mahust, geoloogilisest infost ja olemasolevatest jäätmetest. 

Materjali on teaduslikult uuritud varasemalt 70 ja 80ndatel ning uuesti alustatud 2010. a. 

Käesolevas uuringus esitatakse nendest kokkuvõte. Lisaks sooritati viis täismõõdulise 

teekonstruktsiooni katset, tehti ulatuslik laboriuuringute programm ja võeti materjaliproove 

vanade teede muldkehadest, kus on teada, et on kasutatud sõelmeid. Töösse on koondatud 

põhilised järeldused ja soovitused. Lisatud on põhjalik ülevaade täismõõdulistest 

teekonstruktsioonide katsetustest Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide 

laboratooriumis pestud paekivisõelmete ehk „paekiviliivaga“. 

Põlevkiviaheraine uurimiseks vaadeldi varasemalt Maanteeameti ja AS Teede Tehnokeskuse 

poolt koostatud materjale, mis võeti aluseks asfaltkattega teede käsitluse puhul. Aherainet on 

laialdaselt kasutatud eelkõige RMK poolt, seetõttu anti ülevaade metsateede katenditest ja 

sellega seonduvatest soovitustest, mis põhinesid ka täismõõdulistel teekonstruktsioonikatsetel. 

Jääkmaterjalide või üldiselt kaevanduslike materjalide efektiivsemaks kasutamiseks 

teedeehituses on tutvustatud mineraalmaterjalide pesemisseadmeid ja kirjeldatud tööle 

eelnevaid ja sellega kaasnevaid protsesse. 

Projekti läbiviimist ja käesoleva juhendmaterjali väljaandmist toetab 

Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
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1 PAEKARJÄÄRID JA EHITUSKILLUSTIKU TOOTMINE EESTIS, 

GEOLOOGILINE ÜLEVAADE 

Eesti on ehitusmaavaradega piisavalt varustatud, kuid maavarade erimite lõikes on paiknevus 

ebaühtlane. Tööstuslikku huvi pakkuvad karbonaatkivimite maardlad paiknevad põhiliselt 

Pärnu – Puurmani – Mustvee joonest põhjapool. Liivamaardlaid leidub üle Eesti ühtlasemalt, 

kuid nende genees on erinev. Näiteks Läänemere erinevate arengustaadiumite 

rannamoodustistega seotud liiva- ja kruusamaardlad paiknevad Lääne-Eestis ja saartel, 

liustikujõe hästi sorteeritud deltasetetest moodustunud suuremad liivamaardlad asuvad 

Harjumaal ning mõhnadega seotud kõrge kvartsi sisaldusega liiva- ja kruusamaardlaid leidub 

Ida-Virumaal, Viljandi- ja Võrumaal. Ka kruusamaardlaid paikneb üle Eesti, kuid samas on 

kruus geoloogilise tekke poolest kõige piiratum ehitusmaavara ressurss, mille varu Harjumaal 

on enamasti kaevandatud. Oosidega seotud tähtsamad kruusamaardlad asuvad Lääne- ja 

Viljandimaal. Harju maakonnas moodustab Tallinna lähiümbruse (umbes 50 km raadiuses) 

ehituslubjakivi ja ehitusliiva varu üle 50% kogu Eesti aktiivsest varust. 

[Keskkonnaministeerium 2010] 

Ehituses on kõige materjalimahukam valdkond maanteede ehitus. Eesti Ehitusmaterjalide 

Tootjate Liidu (EETL) andmetel leiab hinnanguliselt 70-80% kaevandatud liivast ja kruusast 

ning üle poole lubjakivikillustikust kasutust teedeehituses. Suuremat osa kaevandatud 

ehitusmaavaradest (liivast, kruusast, paekivist valmistatud killustikust ja täitepinnasest) 

kasutatakse täitematerjalina, mis hõlmab nii elamuehitust kui ka tee- ja raudtee-ehitust. Liiva, 

kruusa ja paekillustikku kasutatakse nii töötlemata kujul kui ka teiste ehitusmaterjalide 

koostises: betoonis ja betoonelementides, kus täitematerjale on 80-90% ning asfaltbetoonis, 

kus täitematerjalide osakaal on ligi 95%. Täpsed andmed Eestis erinevates valdkondades 

tarbitavate täitematerjalide koguste kohta puuduvad, kuid EETL hinnangul kasutatakse 71% 

täitematerjalidest teedeehituses ja 29% betooni valmistamiseks. [Keskkonnaministeerium 

2010] 

Statistikaameti aruannetest selgub, et teedeehitusmahud on võrreldes hooneehitusmahtudega 

ehitusbuumi järgsetel aastatel küll mõnevõrra vähenenud, kuid mitte nii ulatuslikult. 
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Majanduse taastumisperioodil on teedeehitusmahud taas tõusuteel, mis tähendab ka jätkuvat 

tõusu ehitusmaavarade vajaduse osas. Tabelis 1.1 on välja toodud eelmisel kümnendil Eestis 

tehtud teedeehitustööde mahud aastate lõikes. 

Tabel 1.1 

Eestis tehtud teedeehitustööde mahud aastatel 2001 – 2011 (mln eurot). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 pr 

102,4 142,1 154,9 209,8 238,5 344,2 394,7 353,7 291,0 257,3 323 

Andmed: Statistikaamet, prognoos 2011 Konjuktuuriinstituut. 

Tõenäoliselt on ka järgnevatel aastatel konkurentsitult suurimaks teedeehitustööde tellijaks 

riik, kes saab selleks kasutada riigieelarvest seadusega ette nähtud vahendeid ning Euroopa 

Liidu struktuurivahendite raha, millest on võimalik finantseerida suurt osa infrastruktuuri 

objektide ehitusmaksumusest. 

Maanteeameti andmetel prognoositakse teedeehituses aastateks 2012-2020 riigi poolt uutele 

teedele ja nende hoolduseks kokku kuni 60 mln m
3
 ehitusmaavarasid, mis teeb aastaseks 

kuluks keskmiselt 5,2-7,4 mln m
3
. Maanteede ehitamisel kasutatakse peamiselt Eestis 

kaevandatud ehitusmaavarasid liiva, kruusa ja paekivi. Ida-Virumaal leiab kasutamist ka 

põlevkivi aheraine. Ainsa komponendina tuuakse välismaalt teedeehituse tarbeks sisse 

graniitkillustikku, mille kasutamine järjest kasvab, peamiselt kvaliteetsemate ja suurema 

koormusega teede ehitusmahu suurenemise tõttu. [Eesti Ehitusmaavarade nõudluse prognoos 

2012-2020, Eesti Konjuktuuriinstituut 2011] 

Teedeehituse mahud 

Riigimaanteede, kohalike teede ja tänavate kogupikkus on ligi 40,4 tuh km. Avalike teede 

osakaal (võttes arvestuse aluseks teede pikkuse, mitte pindala ega muud mahud) jaguneb 

nende andmete alusel vastavalt riigimaanteid 41% ja kohalikke teid 59% (sealhulgas tänavad 

13%) (Statistikaameti 2010.a. andmete alusel). 

Maanteeameti aastaraamatu (2012) andmeil on Eesti teedevõrgu kogupikkuseks 58,8 tuh km, 

kus lisaks avalikele teedele on arvesse võetud ka 18,4 tuh km era- ja ametkondlikke teid (tabel 

1.2). 
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Tabel 1.2. 

Riigimaanteede, kohalike omavalitsuste ja muude omanike teede mahud (tuh km) ja osakaal. 

Riigimaanteed 
Kohalikud 

teed 

Kohalikud 

tänavad 

Kohalikud jalg- 

ja rattateed 

Era- ja 

metsateed 
Kokku 

16,5 18,6 4,95 0,34 18,4 58,8 

28% 32% 8% 1% 31% 100% 

Ehituseks, remondiks ja hooldeks kasutatud summad olid Statistikaameti andmetel 

riigimaanteedele 180 mln eurot ning omavalitsuste poolt kohalikele teedele ja tänavatele 

ehituseks ja remondiks vastavalt 36 mln eurot ja 72 mln eurot ning hooldeks 32,7 mln eurot; 

kokku seega kohalikele teedele ligikaudu 141 mln eurot, millest tänavate osakaal (peamiselt 

linnandes) moodustab omakorda ligikaudu 2/3 (tabel 1.3). 

Tabel 1.3 

Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt teede ehituseks, remondiks ja hoolduseks kasutatud 

summad (mln eurot) ning kulutuste osakaal 2010.a. 

Riigimaanteed Kohalikud teed Kohalikud tänavad Kokku 

180 47 94 321 

56% 15% 29% 100% 

Eeltoodust selgub, et kuigi riigimaanteedele kulutatakse üle poole (56%) avaliku sektori tee-

ehituskulutustest (enamjaolt on riigimaanteed mustkattega (66%) teed), moodustab kohalike 

teede maht avalikest teedest teekilomeetrite järgi enam kui poole (59%), rahastusest aga vaid 

väikese osa (15%). 

Ühest küljest võib siit järeldada, et kohalike teede kasutuse intensiivsus ja kulumine on 

väiksemad, korrashoiuks kasutatakse odavamaid (kohalikke ja madalamamargilisi) materjale, 

samas on paljud kohalikud teed katteta ja vajavad seetõttu sagedasemat hooldust ja remonti, 

mille sagedus sõltub oluliselt ka kasutatava materjali kvaliteedist. Võib siiski oletada, et 

kohalikele teedele tehtavad kulutused on majanduse madalseisu tõttu olnud ka alarahastatud. 
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Kindlasti on kohalike ja väiksema kasutusintensiivsusega teede korrashoiul ja ka 

teedeehituses võtmeküsimuseks lahendused, mis tugineksid kohalike materjalide kasutusele, 

sealhulgas maavarade kaevandamisel ja töötlemisel karjääridesse kogunevatele põhilisest 

kaubatoodangust üle jäävatele jääkidele. Lahendused võivad olla vägagi erinevad ja 

mittestandardsed sõltudes kas ühe või teise maavara kättesaadavusest erinevates piirkondades 

või ka suuremate ehitusmaavarade ja samuti tehnoloogilise toorme tootmise jääkide 

iseloomust karjäärides. 

1. 2 Teedeehituslike maavarade kaevandamine ja ruumiline paiknemine Eesti 

regioonides 

Ehitusmaavaradest on teedeehituses kasutatavad neli põhilist kohalikku ehitusmaavara – 

ehituslubjakivi, ehitus- ja täitedolokivi, ehitus- ja täiteliiv ning ehituskruus. Eesti Vabariigi 

maavaravarude 2012.a. koondbilansi järgi oli ehituslubjakivi arvel 41 maardlas, neist 

kaevandati 2012. a 17 maardlast 1609,5 tuh m
3
 ehituslubjakivi; ehitusdolokivi oli arvel 27 

maardlas, 2012 kaevandati 10 maardlast 527,0 tuh m
3 

ehitusdolokivi; ehitusliiv ja täiteliiv on 

põhimaavara arvel 292 maardlas, neist kaevandati 2012. a 137 maardlast 2421,4 tuh m
3 

ehitusliiva ja 1243,5 tuh m
3
 täiteliiva; täite- ja ehituskruusa (põhimaavarana) on arvel 169 

maardlas, 2012 kaevandati 90-st maardlast 1527,8 tuh m
3 

ehituskruusa ja 24,4 tuh m
3 

täitekruusa. 

Tabelis 1.4 on toodud eelnimetatud maavarade aktiivsete ja passiivsete varude mahud (milj 

m
3
) kasutusalade järgi ja kaevandamismaht 2012. aastal. 
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Tabel 1.4 

Maardlate nimistus arvele võetud ehitusmaavarade varu Eestis kasutusalade järgi seisuga 31. 

detsember 2012 ning kaevandamismaht 2012.a koondbilansside alusel (milj m
3
). 

Maavara nimetus 

kasutusala järgi 

Aktiivne varu Passiivne 

varu 

Kaevandamis

-maht 2012 a. Tarbevaru Reservvaru Kokku 

Ehituslubjakivi ja -

dolokivi kokku 
235,9 366,0 601,8 319,0 2,137 

Ehituslubjakivi 164,1 266,0 430,0 236,5 1,610 

Ehitusdolokivi 58,2 100,0 158,2 82,5 0,527 

Täitedolokivi 13,6 0,0 13,6 - 0,000 

Ehitus- ja täiteliiv kokku 325,4 422,1 747,5 182,5 3,665 

Ehitusliiv 239,1 420,6 659,7 180,0 2,421 

Täiteliiv 86,3 1,5 87,8 2,5 1,244 

Kruusad kokku 63,9 65,8 129,6 17,1 1,552 

Ehituskruus 61,9 65,8 127,6 17,1 1,528 

Täitekruus 2,0 0,0 2,0 0,0 0,024 

Muud lähedased 

ehitusmaavarad kokku 
68,5 226,9 295,4 128,9  

Tehnoloogiline lubjakivi 13,5 44,4 57,9 73,5  

Tehnoloogiline dolokivi 13,3 82,6 95,9 0,0  

Tehnoloogiline liiv 5,4 3,2 8,6 2,1  

Tsemendilubjakivi 33,4 76,1 109,5 51,0  

Viimistlusdolokivi 2,9 20,6 23,5 2,3  
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Erinevate ehitusmaavarade maardlad ei paikne ühtlaselt üle Eesti, piirkonniti esineb suuri 

erinevusi eeskätt killustiku toormeks vajaliku maavara esinemises. Nii näiteks ei esine 

killustikutoormeks sobilikke ehituskivimaardlaid Lõuna-Eesti teatud piirkondades (Tartu, 

Põlva, Valga ja Viljandi maakond), samuti pole määratletud sobilikku maardlat Hiiumaal, 

kuigi killustiku tootmiseks sobilikku kivimit Hiiumaal leidub.  

Joonisel 1.1 on toodud ovaalidega ehituskivi killustiku tootmiseks sobilike maavarade 

maardlate põhilised esinemispiirkonnad, joonisel 1.2 on toodud kruusa ja liivamaardlate 

põhilised esinemispiirkonnad Eestis. Neid jooniseid võrreldes on näha, et maardlad, kus 

paekivist killustiku toodetakse, paiknevad Eesti aluspõhja geoloogilisest eripärast johtuvalt 

peamiselt Põhja-Eestis (lubjakivi) ja Kesk-Eestis (peamiselt dolokivi). Piisav varu eksisteerib 

ka Lääne-Eestis. Kõigi Eesti lubjakivi- ja dolokivi karjääride aktiivne tarbevaru ja 5 aasta 

keskmised tootmismahud ning kaevandatava kivimi stratigraafiline kuuluvus on toodud lisas 

2. 

Kruusamaardlate põhilised esinemispiirkonnad (joonis 1.2) kompenseerivad küllaltki 

sobilikult õhukese pinnakattega paelavamaadest (Harju lavamaa, Viru lavamaa, Pandivere 

kõrgustik, Lääne-Eesti) eemal paiknevate piirkondade killustikunappust.  

Eestis leiduvad kruusad on tänuväärne materjal, millest purustamise, sorteerimise ja segamise 

teel on võimalik toota mitmekesiste omadustega ehitusmaterjale ja segusid. Kruusadest 

toodetud materjalid, sealhulgas kruuskillustik, on kohati paremate tugevusomadustega, kui 

massiivsest paekivist toodetud killustik [Teede Tehnokeskus 2009]. Kuigi kruusade oluliseks 

komponendiks on seesama Eesti aluspõhjast pärinev paekivi, sisaldavad kruusad lisaks 

karbonaatsele osistele (peam. veerised) liustike ja vooluvete poolt kohale kantud silikaatset 

materjali (liiv) ning lisaks veeristena ka erinevas osakaalus mitmesuguse koostisega 

kristalliinseid tardkivimeid (peamiselt graniidid). Kruusade eripära on, et nende kujunemise 

käigus on välja murenenud ja suures osas välja sorteeritud ning uhutud savikamad 

koostisosad, mis kompaktses paekivilasundis esinevad sagedaste mergli või domeriidi 

vahekihtidena. Ehituskillustikku tootvates karjäärides purustatakse, sõelutakse (ja pestakse) 

need vahekihid võimalust mööda välja ning eraldatakse peenfraktsioonidena. 

Kuna kruusamaardlaid ja -tootjaid on oluliselt rohkem, on need väiksemad ning paiknevad 

hajutatult, kasutatakse neid kohalike teede ehitusel oluliselt intensiivsemalt. Kahjuks ei ole 

kruusade küllalt erineva koostise, purustamiseks kasutatava tehnoloogia ja tootjate 

mitmekesisuse tõttu võimalik leida koondatud andmeid, kui palju kruusast toodetakse nn 
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„kruuskillustikku“ kompenseerimaks paekivikillustiku vähesust Lõuna-Eesti maakondades. 

Kruuskillustike paremad kvaliteediomadused on kinnitust leidnud AS Teede Tehnokeskuse 

poolt läbi viidud võrdlevas uuringus „Lubjakivi- ja kruuskillustike külmakindluse paralleelne 

katsetamine“ [Teede Tehnokeskus 2009]. 

Olulisemad liivamaardlad paiknevad Eesti teritooriumil perifeerselt olles oluliseks 

täitematerjaliks teede muldkehades Kagu-, Ida- ja Edela- ja Loode-Eesti teedeehituses, samas 

on kvaliteetse liiva põud suurim just Kesk- ja Põhja-Eestis, kus teede muldkehade 

täitematerjalina on vaja leida ja on ka katsetatud erinevaid alternatiive (põlevkivi aheraine, 

paesõelmed ja „paeliiv“ ehk pestud paekivisõelmed).  

Aastakümnete jooksul on põlevkivi aherainemägedesse, mis paiknevad mitmete ettevõtete ja 

omavalitsuste territooriumil, kuhjatud sadu miljoneid tonne eri kvaliteediga aherainet. 

Põlevkivi kaevandmise mahu korral 15 mln t aastas tekib ligi 6 mln t aherainet. Eesti 

põlevkivimaardla geoloogilise ehituse eripära on selles, et põlevkivikihind on väga õhuke, 

ligikaudu 2,9 m paksune. Selle kihindi moodustavad seitse põlevkivikihti (kihtide paksus on 

5–60  cm), mille vahel on 10–30 cm paksused paekivikihid. Põlevkivi tootuskihindist 

moodustavad lubjakivikihid ligi 40%. Kaevandamisel saadakse kaevis, milles on põlev- ja 

paekivi segamini. Aheraine füüsikalis-mehaanilisi omadusi, mis määravad kasutatavuse, 

mõjutavad lähtekivimi kvaliteet ja puhtus. Enamik põlevkivikihtide vahel olevatest 

paekihtidest on selliste looduslike omadustega, millest saab toota IV klassi nõuetele vastavat 

killustikku. Tootmist raskendab rikastamisel aherainesse jääv põlevkivi, mille sisaldus on 

praegu ligi 3-5%, varem oli seda kuni 30%. Põlevkivi eraldatakse lubjakivist mitmekordse 

selektiivse purustamise teel. Kuna põlevkivi on pehmem ja puruneb lubjakivist kergemini, siis 

on põlevkivi võimalik välja sõeluda. Samas halvendab mitmekordne purustamine allesjääva 

lubjakivi füüsikalis-mehaanilisi omadusi, mis kokkuvõttes tähendab, et killustiku väljatulek 

aherainest on ligi 50%. [Keskkonnaministeerium 2010] 
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Joonis 1.1. Lubjakivi- (roheline) ja dolokivimaardlate (sinine) ning põlevkivi aheraine (pruun) 

olulised esinemispiirkonnad Eestis, tärnidega näidatud projektis käsitletavate karjääride 

asukohad. Mustad jooned – põhimaanteede võrk, taustal Eesti maakondade piirid. 

Ehitusmaavarade kasutust võivad veel mõjutada ehitusmaterjalidele esitatavad normid, mille 

muutudes võib väheneda või suureneda nende nõudlus. Nii on võimalik, et osa 

traditsioonilistest ehitusmaavaradest asendatakse alternatiivsetega nagu 

põlevkivikaevandamise jäägid (katendi lubjakivi, rikastusjäägid, aherainest tehtud killustik), 

kivi- ja betoonehituste lammutusjäägid, tuhk, paesõelmed jt [Eesti Ehitusmaavarade nõudluse 

prognoos 2012-2020, Eesti Konjuktuuriinstituut 2011] 
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Joonis 1.2. Liiva- (kollane) ja kruusamaardlate (oranž) olulised esinemisalad Eestis (tärnidega 

näidatud projektis käsitletavate killustikukarjääride asukohad). Mustad jooned – 

põhimaanteede võrk, taustal Eesti maakondade piirid. 

Maanteeamet (MA) on maavaravarude jaotumuse regionaalset ebaühtlust püüdnud tasandada 

ametkonnasiseste regioonide moodustamisega selliselt, et kõigis regioonides oleks 

paekillustiku varud piisavalt kättesaadavad. Nii on MA Lõuna regiooni põhiliseks varustajaks 

killustikuga Jõgeva maakonna (Kesk-Eesti lavamaa) mitmed suured karjäärid, kus 

kaevandatakse Siluri ladestu Raikküla lademe dolokivi ja lubjakivi (Rõstla, Sopimetsa, 

Kalana), neid toetab mõningal määral regiooni kaugeimas kagunurgas Vastseliina lähistel 

paiknev Marinova dolokivikarjäär (AS Põlva Teed). Viljandi maakond omakorda on aga 

kaasatud Lääne-Eesti regiooni, mille mandriosa keskseks killustikuga varustajaks on Anelema 

maardla Pärnumaal. 

Tabelis 1.5 on toodud tee-ehituse maavarade kaevandamislubadega varu esinemine 

maakonniti (Andmed: Maa-amet). Andmed on grupeeritud Maanteeameti regioonide ja 

põhiliste geograafiliste piirkondade kaupa. 
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Põhja regioonis (Harju- ja Raplamaal) toodetakse 40% Eesti ehituspae killustikust. Ida 

regioonis toodetav kogus moodustab 31%, millele lisandub märkimisväärne kogus põlevkivi 

aherainest toodetud madalamargilist (4. klassi) killustikku. Lõuna regioon hõlmab Kesk-

Eestist Jõgevamaa, Tartumaa ja kolm Kagu-Eesti maakonda, siin toodetakse 20% Eesti 

ehituspaekivi killustikust. Lääne-Eestis koos Pärnu- ja Viljandimaaga toodetakse vaid 9% 

ehituspae killustikust Eestis. 

Tootmisvõimaluste jaotumine Eesti siseselt on selgelt ebaühtlane ja kuigi suurem osa Eesti 

elanikkonnast ja ka tööstusettevõtetest paikneb Põhja-Eestis, on teedevõrk lõunapoolses 

Eestis kohati tihedamgi, kui Põhja-Eesti maakondades. 
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Tabel 1.5 

Tee-ehituse maavarade kaevandamislubadega varu (mäeeraldised) esinemine ja osakaal Maanteeameti regioonide, ligilähedaselt Eesti 

geograafilistes piirkondade ja maakondade lõikes 2010. a. [Maavarade koondbilansid 2010] 

MA 

regioon 

Geograafiline 

piirkond 
Maakond Ehituslubjakivi Ehitusdolokivi 

Killustikutoormed 

kokku 
Ehitus- ja täiteliiv Ehitus- ja täitekruus 

Põhja Harju lavamaa 

  24969 57% 780 4% 25749 40% 53193 41% 6638 24% 

Harju 22679       22679 35% 52036   4866   

Rapla 2290   780   3070 5% 1157   1772   

Ida 
Viru lavamaa ja 

Pandivere 

  13382 30% 7107 34% 20489 31% 4104 3% 3524 13% 

Järva 4252   7107   11359 17% 752   994   

Lääne-Viru 8571       8571 13% 2580   1682   

Ida-Viru 559       559 1% 772   848   

Lääne 

Lääne-Eesti 

madalik koos 

saartega ja Sakala 

kõrgustik 

  1667 4% 4018 19% 5685 9% 20015 16% 8679 31% 

Viljandi         0 0% 10739   2556   

Lääne 265   174   439 1% 961   2605   

Saare 1402   321   1723 3% 2046   1534   

Pärnu     3523   3523 5% 5461   1529   

Hiiu         0 0% 808   455   

Lõuna 
Kagu-Eesti ja 

Kesk-Eesti lavamaa 

  3949 9% 9227 44% 13176 20% 51432 40% 9220 33% 

Jõgeva 3949   8269   12218 19% 9905   382   

Tartu         0 0% 21613   2387   

Põlva         0 0% 8313   1363   

Valga         0 0% 5933   2151   

Võru     958   958 1% 5668   2937   

  KOKKU   43967 100% 21132 100% 65099 100% 128744 100% 28060 100% 

  
sh kaevandatava 

varu osakaal, % 
  93   68       67   84   
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Killustik on teedeehituses vajalik eelkõige teekatte aluse filtratsiooni- ja aluskii ehitamiseks. 

Seetõttu on katete ehitamise ulatus mõistetavalt sõltuv ka killustiku kättesaadavusest ja 

veokaugusest. Riigimaanteede kattega ja katteta teede osakaal on maakonniti märgatavalt 

erinev (joonis 1.3).  

Joonis 1.3. Riigimaanteede jaotumus kattega (oranž) ja katteta (kollane) teedeks maakonniti 

(km), grupeerituna Maanteeameti regioonide järgi [Maanteeameti aastaraamat]. 

Kõrgeim kattega teede osatähtsus on Lääne-Viru (kattega teid üle 99%), Harju (ligi 90%) ja 

Ida-Viru (üle 75%) maakonnas, madalaim Põlva, Valga, Võru ja Viljandi maakonnas 

kõikudes 50% piirimail. Alla 60% jääb see näitaja ka Pärnu, Tartu ja Jõgeva maakonnas.  

Elanikkonna asustustiheduse järgi tõusevad meil esile Harju (127,6 in/km
2
), Tartu (50,3 

in/km
2
) ja Ida-Viru maakond (44,3 in/km

2
), ülejäänud maakondades jääb see näitaja oluliselt 

madalamale, vahemikku 8 ja 18 in/km
2 

kohta, olles mõnevõrra kõrgem Pärnu, Lääne-Viru ja 

Kagu-Eesti maakondades. Võrreldes neid andmeid kattega teede osakaaluga maakondades 

näeme mõningast disproportsiooni teekatete rajamise osas Eesti regioonides, mis osalt 

kindlasti tuleneb ka ehitusmaavarade (kõrgekvaliteedilise killustiku) kättesaadavusest 

regionaalsete geoloogiliste erinevuste tõttu. 

Põlevkiviaherainest toodetud madalamargilise killustiku maht võib moodustada küllalt suure 

osa kogu Eesti ehituskillustiku tootmismahtudest sõltudes eelkõige Kirde-Eesti suurematest 

ehitusobjektidest ja kohalikust nõudlusest. Jäätmete taaskasutamiseks taotletud lubade alusel 
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võib aastane ümbertöötlemisvõimekus erinevatel ettevõtetel kokku ulatuda isegi 1500-2000 

tuh. tonnini või enamgi.  

Aherainekillustiku tootmisprobleeme ja lahendusi käsitleti mitmes artiklis TTÜ Eesti 

Mäeinstituudi poolt korraldatud konverentsil [Valgma, Õnnis 2008]. 

Täiendavad aherainekillustiku katsetamise uuringud ning uute tee-ehituse tehnoloogiate 

rakendamine peab lähiajal välja selgitama põlevkivimaardlast toodetud madalama 

kvaliteediga aherainekillustiku kasutamisvõimalused. Aherainekillustiku kvaliteediomaduste 

parandamiseks on võimalus lisada tugevdus- ja sideaineid, kasutades selleks Eestis piisavas 

koguses leiduvat põlevkivituhka või tsemendi klinkertolmu. Eesti Põlevkivi plaanis 2009. 

aastal avatud Estonia kaevanduse killustikukompleksiga toota koos Aidu karjääriga (kus 

täiustatud killustikutootmise tehnoloogia rakendati 2006. aastal) kokku 2,5 milj t 

aherainekillustikku aastas. Narva ja Viru kaevanduses kavandati killustiku tootmist mobiilsete 

tehastega, mis lubab killustikku juurde saada veel 0,5 milj t aastas. Kvaliteediomadustelt 

suudavad aherainekillustiku tootjad garanteerida IV kvaliteediklassi, mis lubab 

ahereinekillustikku kasutada põhiliselt täitematerjalina. Aherainekillustiku kasutatavuse 

teedeehituses määravad ära tingimused, milles konkreetne teekonstruktsioon töötab, mistõttu 

teede projekteerijad peavad otsustama lähiajal, kui suure osa Eesti Põlevkivis toodetud 

aherainekillustikust suudame teedeehituses ära kasutada. Eesti Põlevkivis toodetud killustiku 

kasutamist piirab ka veo kaugus, millest lähtuvalt kujuneb aherainekillustiku vedu Harjumaale 

kallimaks kui killustik ise. [Viilup 2008] 

Näiteks võib tuua uue Sonda-Peterburi mnt. teelõigu rajamist AS Talter poolt 2006-07. a., mis 

on suuremas osas valmistatud just Aidu karjääri aherainest ja killustikust, samuti Aidu 

killustiku peenema fraktsiooni ulatuslikku kasutamist betooni valmistamisel OÜ 

Betoonimeister poolt. Esimesest edukast projektist innustatuna asus AS Eesti Põlevkivi 

Aidule sarnase kompleksi ehitamist ka Estonia kaevandusse. [Parts 2008] 

Aheraine lisandumise maht on siiski oluliselt suurem kui taaskasutus, mis Staiger OÜ jt 

analüüsi (2012) andmetel aastate 2008-2012 kesmisena oli 5,3 – 7,2 mln t aastas,  

aastakeskmine taaskasutus oli 47%. Keskkonnaaruannete järgi paigutas Eesti Energia 

põlevkivi rikastamisel tekkinud aherainet puistangutesse 2010. aastal ligikaudu 3,4 mln tonni, 

2011. aastal 2,6 mln t, samas realiseeriti aherainet teedeehitusele täitepinnaseks (2010 ligi 390 

tuh tonni) ja killustikutootmisvõimsus arendati 1500 tuh tonnini aastas. [Eesti Energia 2010; 

2011] 
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Estonia ja Viru kaevanduste rikastamistehnoloogia näitel jääb praegu ladestatavasse 

aherainesse alla 9% põlevkivi, aheraine proportsioon kogu rikastamise protsessis on ca 35-

37%. Vanadest aheraine ladestutest saab toota madalamargilist killustikku Edise näitel ca 55-

60% aheraine kogusest, tootmisjäätmeteks on paesõelmed ca 15% aheraine kogusest ja 

madalamargiline peenpõlevkivi ca 30% aheraine kogusest. Põlevkivi aheraineladestutesse on 

paigutatud 2011. aasta seisuga ca 200 mln t killustiku tootmiseks sobivat aherainet 

(mittepõlenud ladestud), praegu (2012) ladestatakse kahte hoidalsse Viru ja ühte Estonia 

kaevanduses. Vanu kaevandusjäätme hoidlaid kaevatakse läbi ja sorditakse killustikuks ning 

põlevkiviks praegu Ahtmel (ladestu 2) ja Edises (ladestu 3). Peamiseks probleemiks on 

killustiku madal kvaliteet ja transpordikulude suurenemine veol kaugemate tarbijateni ning 

see, et läbitöötlemisel tekkiva peenpõlevkivile pole leitud kasutust. (OÜ Inseneribüroo Steiger 

jt. 2012). Maanteeamet koostöös Viru Keemia Grupiga on arendanut tehnoloogiat 

põlevkivituha ja aherainekillustiku koosrakendamiseks teedeehituses. [Viru Keemia Grupp. 

Aastaraamat 2013] 

1.3 Metoodika 

1.3.1 Käsitlusviisi põhjendus 

Ehitusmaavarade kaevandamisel, nagu igasugusel kaevandamisel, on nii ökonoomilistel kui 

ka keskkonnaalastel kaalutlustel oluline maavarade võimalikult täielik realiseerimine. Meil 

kaevandatavate ehitusmaavarade puhul ei teki probleeme erinevate omadustega kruusa- ja 

liivavarude reliseerimisel. Madalamakvaliteedilisel liival ja kruusal on piisav nõudlus 

täitematerjalina nii ehitustel, kui teedeehitusel ja haljastuses.  

Lubja- ja dolokivikarjäärides tekivad maavara töötlemisel jäägid. Need on põhiliselt killustiku 

fraktsioneerimisel tekkivad sõelmete peenfraktsioonid (0-8 mm), mille turunõudlus on 

väiksem. Keskkonnamõju tekib jääkide ladustamisel suhteliselt suurtel aladel ja nende 

käitlemisel, mis kuiva ilmaga tekitab suurtes kogustes tolmu. Tolmu vähendamiseks kaevise 

purustamisel ja sõelumisel on mitmeid võimalusi, näiteks kaevise märgpurustamine ja 

sorteerimine (kasutatakse näiteks Rõstla dolokivimaardlas). Lubja- ja dolokivi kaevandamisel 

on killustiku saamiseks võimalik rakendada erinevaid tehnoloogilisi lahendusi alates maavara 

looduslikust olekust eemaldamisest kuni erinevate purustus- ja rikastamistehnoloogiate 

kasutamiseni. Olulise tähtsusega on raimamisprotsess ehk kivimite kobestamise meetod. 

Kasutusel on kaks enamlevinud meetodit – puur-lõhketööd ja kobestamine hüdrovasaraga. 

Üheks alternatiiviks oleks freeskombain, mille katsetused Eesti maardlates ei ole seni 
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loodetud tootlikkust ja majanduslikku tasuvust saavutanud. Oluliseks tehnoloogiliseks 

uuenduseks on Väo lubjakivimaardlas Paekivitoodete Tehase OÜ (PKTT) poolt rakendatud 

paesõelmete pesemisliin, kus sõelmeid pestakse veega surve all, kasutades flokulantide 

lahustit, mis eraldab peenemad pae- ja savitolmu lisandid. Vett kasutatakse ringluses, mille 

väljundiks on mitu fraktsiooni puhast paekillustikku ja paeliiva (0 – 0,063; 0,063 – 2; 2 – 8; 8 

– 16 mm). PKTT kogemusel tekib peenemat fraktsiooni (≤0,063mm) Väo tootmises ligi 8% 

lähtekivimist. [Keskkonnaministeerium 2010] 

Suuremates ehitusmaavarade karjäärides leidub varasematel aastakümnetel tootmisprotsessis 

tekkinud suuremahulisi jäätmeladestuid, mida on käsitletud muuhulgas 

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna tellimisel AS Maves poolt 2011.a koostatud töös 

„Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine. I etapp“. Selles 

töös on detaisemalt käsitletud Rummu ja Harku lubjakivikarjääride kaevandamisjäätmeid, 

veel vaadeldi paekivikarjääridest suurimaid ja vanemaid kaevandamiskohti nagu Kaarma, 

Kurevere, Karinu, Vasalemma karjäärid. Peamiselt on käsitletud põlevkivi 

kaevandamisjäätmehoidlaid, sh töötavate kaevanduste (Viru, Estonia) jäätmeid, milliseid 

töödeldakse osaliselt ka killustikuks, samuti killustiku tootmise eesmärgil uuesti 

läbikaevatavaid varasemaid kaevandamisjäätmehoidlaid (Ahtme, Käva, Ubja, Rutiku, Sompa, 

Edise). 

Kasutatavate sõelmete hulk ja omadused sõltuvad lähtekivimi omadustest, ning see erineb 

karjääriti oluliselt. Käesolevas töös oleme võtnud sihikule just paekivi töötlemisel tekkivad 

sõelmed, kui olulisima mahuga võimalikud karjääridesse ladestatavad jäägid ja nende 

kasutusvõimalused, eelkõige teedeehituses. 

Töös on antud ülevaade ehituslubjakivi keskmistest kaevandamismahtudest ja ladestatud 

sõelmete iseloomust ja ligikaudsetest mahtudest valimisse võetud karjäärides. Töö teises osas 

on käsitletud valimi karjääride sõelmete mineroloogiline ja terastikuline analüüs ning nende 

iseloomustus teetarindis kasutamise seisukohalt. 

1.3.2 Valim (projektis käsitletud karjäärid) 

Andmaks ülevaadet paekivist ehituskillustiku tootmisel tekkivate jäätmete mitmekesisusest, 

koostasime valimi paekarjääridest, kus on esindatud geoloogiliselt võimalikult mitmekesine 

valik paeerimitest ja seega ka erinev kivimiline koostis, jälgides samas ka suuremaid 
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tootmismahtusid ja erinevaid kogemusi tehnoloogiliste lahenduste näol jäätmete mahu 

vähendamiseks ja toorme maksimaalseks ärakasutamiseks. 

Valimisse on võetud eelkõige ehituskillustikku tootvad karjäärid, erandina Kunda maardla, 

kust paralleelselt ehituslubjakiviga kaevandatakse valikuliselt tsemendilubjakivi ning 

Kurevere maardla Läänemaal, kus toodetakse peamiselt tehnoloogilist dolokivi, kuid 

tootmisprotsessis tekib ka mõnevõrra sõelmeid, mida püütakse realiseerida kohalike teede 

ehituseks. 

Valimisse võetud karjäärid on valitud lisaks selliselt, et oleks esindatud Eesti aluspõhja 

geoloogilisest eripärast tingitud paekivi mitmekesisus ja võimalik analüüsida sellest johtuvat 

killustikutoorme omadusi ja kaevandamisjääkide võimalikku teket ja iseloomu ning erinevaid 

kogemusi nende paremal realiseerimisel. Oluliseks osutus ka seostumine varasemate 

tootmismahtude ja läbiviidud katsete tulemuste ning jääkide kasutamiskogemustega 

teedeehituses. 

Töö käigus käsitletud ja iseloomustatud karjääride nimistu, nende geoloogiline kuuluvus ja 

läbi viidud võrdlevad analüüsid on toodud tabelis 1.6. 



22 

 

Tabel 1.6 

Valimi karjäärid, nende geoloogiline kuuluvus ja neis läbi viidud võrdlevad analüüsid 

Karjäär Ladestik 
Lade (l), 

kihistu (k-tu) 

Killustike 

külmakindluse 

võrdlev analüüs 

(Teede 

Tehnokeskus 

2009) 

Sõelmete 

terastikuline 

võrdlev 

analüüs 

(käesolevas 

töös) 

Sõelmete 

mineroloogil

ine võrdlev 

analüüs 

(käes-olevas 

töös) 

Väo 

lubjakivikarjäär 

Kesk-

Ordovitsium 

Kunda kuni 

Uhaku l. 
jah jah jah 

Harku 

lubjakivikarjäär 

Kesk-

Ordovitsium 

Kunda kuni 

Uhaku l. 
jah ei ei 

Aru-Lõuna 

lubjakivikarjäär 

Kesk-

Ordovitsium 

Kunda kuni 

Uhaku l. 
jah jah ei 

Ubja 

põlevkivikarjäär 

Ülem-

Ordovitsium 

Kukruse l., 

Viivikonna k. 
ei ei ei 

Vasalemma 

lubjakivikarjäär 

(Rummu karjääri 

aheraine) 

Ülem-

Ordovitsium 

Keila ja 

Oandu l., 

Vasalemma 

k-tu 

ei jah jah 

Sutlema (Ambose) 

lubjakivikarjäär 

Ülem-

Ordovitsium 

Nabala l., 

Saunja k-tu 
jah jah ei 

Reinu 

lubjakivikarjäär 
Alam-Silur 

Juuru l., 

Varbola k-tu 
jah jah jah 

Eivere 

lubjakivikarjäär 
Alam-Silur 

Juuru l., 

Tamsalu k-tu 
jah ei ei 

Rõstla 

dolokivikarjäär 
Alam-Silur Raiküla l. jah jah jah 
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Tabel 1.6 jätk 

Anelema 

dolokivikarjäär 
Alam-Silur 

Jaani l., Mustjala 

ja Ninase k-tu 
jah jah jah 

Tarva 

dolokivikarjäär 
Alam-Silur Jaagarahu l., ei jah ei 

Esivere, Kurevere 

dolokivikarjäär 
Alam-Silur 

Jaagarahu l. ja k-

tu 
jah ei ei 

Kogula 

lubjakivikarjäär 
Ülem-Silur Paadla l. ja k-tu ei jah jah 

Marinova 

dolokivikarjäär 

Ülem-

Devon 

Plavinase l., 

Pskovi k-tu 
jah jah jah 

1.3.3 Kogutud materjal, välitööd 

Välitööd 

Projekti käigus külastati 2013. aasta kevadsuvel ja sügisel valimisse võetud karjääre ja tutvuti 

tootmisprotsessiga, hinnati neis kogunenud killustikutootmisjääke ja nende iseloomu ning 

võeti suurimast aktiivsest paesõelmete ladestust proov. Proovidest tehti terastikuline ja 

mineroloogiline ananlüüs, mille metoodika on detailsemalt kirjeldatud töö teises osas. 

Välitööde ja andmeallikate põhjal koostati valimi karjääre iseloomustavad ülevaated koos 

asendiskeemi, sõelmepuistangute asendiskeemide ja joonistega, mis on toodud lisas 1. 

Jäätmekoguste hindamine karjäärides 

Maa-ameti avaliku kaardiserveri põhikaardi, värskeimate ortojoonisde ja/või reljeefimudeli 

ning kõrgusandmete kihi ning pindalade mõõtmise rakenduse abil koostati skemaatilised 

joonised karjääride olulisematest sõelmeladestutest ning mõõdeti nende ladestute ligikaudne 

põhjapindala ning põhja ligikaudne laiuse-pikkuse suhe. Enamikel juhtudel on kasutatud 

2013.a aeropildistamise ortojoonis kihti (Maanteeameti kaardiserver), üksikutel karjääridel ka 

varasemat. Mõõtmistulemused ja kasutatud ortojoonis pildistamise aasta on toodud tabelis 

1.9. Saadud andmete põhjal arvutati sõelmeladestute ligikaudne maht. 
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Sõelmepuistangu mahu arvutamiseks kasutati tüvikoonuse ruumala valemit (1). 

Tüvikoonuse ruumala valem: 

  
 

 
    √           

kus h on kõrgus, S1 ja S2 on tüvikoonuse põhjade pindalad. Arvutusliku tüvikoonuse alapõhja 

pindalaks (S1) võeti puistangu põhjapindala ja ülapõhja pindala (S2) on arvutatud ligikaudselt 

raadiuse vähenemise hinnangulise osakaalu järgi järgmiselt: 

Ülapõhja raadiuse 

hinnanguline suhe alapõhja 

raadiusesse 

Raadiussuhtele vastav 

põhjapindalade suhe (S1/S2) 

1/3 9 

1/2 4 

2/3 2,25 

3/4 1,78 

Kuna sõelmepuistangute põhjapindala ei ole ideaalne ring või ellips, vaid võib olla 

mitmesuguse kujuga lähenedes vahel ka piklikule aunale, mille ruumala oleks õigem arvutada 

rööptrapetsi põhjal on tüvikoonuse ruumalavalemiga saadud tulemust korrigeeritud 

sõelmeladestu piklikkuse iseloomustamiseks ladestu põhja suurima laiuse ja sellega risti oleva 

suurima pikkuse suhtega selliselt, et see lähendab pikliku tüvikoonuse ruumala 

trapetsikujulise ristlõikega auna ruumalale. 

Vladestu = Vtüvikoonus * (1 + L/P)/2 

kus Vladestu on arvutuslik ligikaudne puistangu ruumala, Vtüvikoonus on ideaalse ellipsikujuliste 

põhjadega tüvikoonuse ruumala, P on puistangu põhja suurim pikkus ja L puistangu põhja 

suurima pikkusega ristiolev suurim laius. 

 

 

(1) 

(2) 
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1.4 Tulemused 

1.4.1 Eesti geoloogilisest ehitusest tulenev ehituskivi kvalitatiivne jaotumus regiooniti 

Eesti on riik, kus ehitusmaavarade jaotumine tänu geoloogilisele ehitusele riigi territooriumil 

on suhteliselt ühtlane. Nimetatud asjaolu võimaldab hoida kokku kulutusi transpordile ja 

kasutada ehitusele võimalikult lähedal toodetud ehitusmaavara. Siiski on geoloogilisest 

ehitusest tulenevate erisuste tõttu ehitusmaavarade tootmisel ja kvaliteedil regionaalselt 

selgelt eristuvaid omadusi. Ehitusmaavarade ülevaate osas käsitlesime paekivi ja kruusa- ning 

liivamaardlate regionaalsest paiknemisest tulenevaid erisusi, siinkohal on tähelepanu alla 

võetud kitsamalt Eesti ehituspaekivi regionaalsed erinevused, mis avaldavad mõju ka 

kaevandatavate ehitusmaavarade kvaliteedile.  

Põhiline osa Eesti (ehitus)maavaradest kaevandatakse karjääriviisiliselt maapinnalähedastest 

kihtidest. Erandiks on põlevkivi, mida osaliselt kaevandatakse ka allmaakaevandustes ja 

kristalliinse aluskorra kivimid, mille tootmisega Eestis ei ole veel alustatud (kinnitatud varuna 

on arvel Maardu graniidimaardla). Põlevkivi on merkivi (kivistunud mergli) erim, mis kõrge 

orgaanika sisalduse tõttu (kuni kolmandik mahust) omab energeetilist väärtust, samas on 

võimalik teatud osa põlevkivi rikastamisjäätmeist kasutusele võtta ka ehitustoormena (nn 

„aherainekillustik“). Valdav osa ehitusmaavarast kaevandatakse siiski karjääriviisiliselt.  

Kuna Eesti aluspõhja settekivimite lasund on kerge kaldega põhjast lõunasse, avanevad 

maapinna lähedal pealiskorra all erineva vanuse ja omadustega kivimid – Põhja-Eesti 

rannikumadalikul ja klindil Kambriumi vanusega savi, liiva- ja savikivid, Põhja-Eestis Alam-, 

Kesk- ja Ülem-Ordoviitsiumi ladestike karbonaatsed settekivimid, Kesk- ja Lääne-Eestis 

peamiselt Ülem-Ordoviitsiumi ja Alam-Siluri paekivid, Saaremaal Alam- ja Ülem-Siluri 

paekivid ning Lõuna-Eestis Kesk- ja Ülem-Devoni ladestike liiva- ja savikivid, millele vaid 

kitsal alal Kagu-Eesti piirilähedases piirkonnas lisandub vähesel määral Ülem-Devoni 

ladestiku paekivi. 

Tabelis 1.7 ja joonisel 1.4 on toodud ehituslubjakivi ja -dolokivi 5 aasta (2008-2012) 

keskmised kaevandamismahud piirkonniti. Joonisel on näidatud ka põlevkivirajoon, kus 

mitmete ettevõtete poolt toodetakse aherainest madalamamargilist killustikku, mis on 

eelkõige oluline Kirde-Eesti regioonis. 
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Tabel 1.7 

Ehituslubjakivi ja -dolokivi 5 aasta (2008-2012) keskmised kaevandamismahud tuh m
3
  

piirkonniti ja osakaal kogu Eesti ehituspae kaevandamismahust ning kivimi ladestikuline 

kuuluvus. (Eesti maavaravarude koondbilanside andmete alusel koostanud A.Sarv) 

 

 

Joonis 1.4. Lubjakivi- (roheline) ja dolokivimaardlate (sinine) ning põlevkivi aheraine (pruun) 

olulised esinemisalad ja 5 aasta (2008-2012) keskmiste kaevandamismahtude protsentuaalne 

jaotumus Eestis. Mustad jooned – põhimaanteede võrk, taustal Eesti maakondade piirid. Eesti 

maavaravarude koondbilanside andmete alusel koostanud A.Sarv. 

Maakond Ladestik ehituskivi kokku lubjakivi dolokivi

Harjumaa Kesk-Ordoviitsium 859 38,7% 859 38,7%

Harju- ja Raplamaa Ülem-Ordoviitsium 296 13,3% 296 13,3%

Raplamaa Alam-Silur 102 4,6% 74 3,4% 27 1,2%

Virumaa Kesk-Ordoviitsium 192 8,7% 192 8,7%

Järvamaa Alam-Silur 108 4,9% 66 3,0% 42 1,9%

Jõgevamaa Alam-Silur 446 20,1% 221 10,0% 225 10,1%

Võrumaa Ülem-Devon 53 2,4% 53 2,4%

Läänemaa Alam-Silur 7 0,3% 7 0,3%

Pärnumaa Alam-Silur 114 5,1% 114 5,1%

Saaremaa Ülem-Silur 42 1,9% 42 1,9%

Eestis kokku 2219 100,00% 78,85% 21,15%

Keskmine kaevandamismaht 2008-2012, tuh m3/a
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1.4.2 Karjääride stratigraafiline asend (geoloogilise vanuse alusel) 

Aluspõhja lademete avamused kulgevad Põhja-Eestis enam-vähem paralleelselt Soome lahe 

rannajoone ja pankrannikuga. Vahetult Põhja-Eesti paekalda peal ja ka rannikupanga 

ülemistes kihtides avanevad Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku viies lademes on esindatud 

peamiselt lubjakivid, mis on ajalooliselt pikka aega tuntud kõrgekvaliteedilise ehituskivina 

(Kunda, Aseri, Lasnamäe ja Uhaku lade). Alumine, Volhovi lade sisaldab oluliselt enam 

saviseid vahekihte ja rohelisevärvilist glaukoniiti, mis ehituskivina Eestis seni kasutamist ei 

ole leidnud, sest lamab ülalnimetatud lademete all. Ainult Narvas ja Ingerimaal avaneb 

ehituskõlblik glaukoniitpaas maapinnal ja on ka ehituskivina ulatuslikku kasutamist leidnud, 

eriti Peterburis [Einasto, Sarv 2014]. Harju- ja Virumaal kaevandatakse ligi pool (47,4%) 

Eesti ehituskivikillustiku toormest sellest ladestikust. 

Põhilised kaevandatavad maardlad asuvad paekalda läheduses Harjumaal kahel pool Tallinna 

(37%) (Harku, Väo, Maardu), aga ka Lääne-Virumaal (8,7%) Kunda maardlas, viimasest 

toodetakse selektiivselt nii tehnoloogilist (tsemendilubjakivi) kui ka ehituslubjakivi, sõltuvalt 

kivimi mineroloogilistest omadustest. Enamus nende lademete kivimist sobib kõrgemargilise 

ehituskillustiku tootmiseks, aga ka klombitud või lõigatud ehitus- ja viimistluskiviks, jäätmete 

osakaal on väike, kuid suurte tootmismahtude tõttu on tootjad täiendanud tehnoloogilist 

skeemi jäätmete võimalikult täieliku ärakasutamise suunas. Teerajajaks on Paekivitoodete 

Tehase OÜ Väo karjäärides [Einasto, Sillamäe 2013]. 

Ülem-Ordoviitsiumi ladestik jaguneb 9 lademeks (Kukruse, Haljala, Keila, Oandu, Rakvere, 

Nabala, Vormsi, Pirgu ja Porkuni). Ladestikus vahelduvad savika lubjakivi ja merkivi ning 

puhta, mikrokristallilise kuni afaniitse lubjakivi kihid. Kõige alumine – Kukruse lade on 

Eestile määrava tähtsusega, kuna siin esinevat kukersiiti (põlevkivi) kaevandatakse Põlevkivi 

Kaevandused OÜ poolt Eesti Energia elektrijaamade toormena, Kunda Nordic Tsemendi 

poolt Ubja karjääris tsemendipõletamiseks ning Viru Keemia Grupi ja Kiviõli Keemiatööstuse 

OÜ poolt põlevkiviõli ja mitmete teiste toodete tootmiseks. Samas sisaldavad põlevkivikihid 

vahekihtidena märkimisväärsel hulgal lubjakivi, mis kaevandustes ja ka osades karjäärides 

väljatakse koos põlevkiviga ja suunatakse rikastamiskompleksidesse.  

Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivi on pikka aega kaevandatud ka Lääne-Harjumaal Keila ja 

Oandu lademest (Vasalemma kihistu) peamiselt Vasalemma ja Rummu karjääridest. 

Vasalemma kihistu kivim on puhas kaltsiitne paekivi, mis on piirkondliku levikuga ja 

mõnedes erimites koosneb biohermsest rifikivimist või rifilähedastest, peamiselt kaltsiidiga 
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hästitsementeerunud mereliiliate jt kivististe varreosistest ja purrust (detriidist). Kivim leiab 

seetõttu rakendust ka tehnoloogilise toormena. Läbi aegade on Vasalemma kivim tuntud hea 

ehitus-, viimistlus- ja raidkivina ning pikaajalise kaevandamise ja töötlemise tulemusena on 

siin ladestatud olulises koguses tootmisjääke (sõelmeid), mida on katsetatud ka 

teedeehituslikes segudes tsementeeriva lisandina.  

Väiksemas koguses on kasutusel Nabala lademe Saunja kihistu afaniitne lubjakivi, mida 

praegu kaevandatakse Sutlema karjääris Raplamaal. Afaniitlubjakivi on varasematel aegadel 

kaevandatud ka Rakvere lähistel (Rägaveres jm). 

Praktiliselt kasutuseta on nii Harju lavamaal kui ka Pandiveres Vormsi, Pirgu ja Porkuni 

lademe kivimid, kus leidub mitmeid väärtuslikke ja hea kvaliteediga paeerimeid, mida 

vanematel aegadel on edukalt ehituskivina kasutatud ja ka eksporditud. Värske algatusena 

(Pärtli Paas OÜ) on taasavatud Porkuni lademesse jääv Inju-Meriküla vana paemurd 

omanäolise ilmastikukindla viimistlusdolokivi tootmiseks. [Einasto jt 2013,1] 

Kokku moodustavad Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivid (arvestamata põlevkivi aherainet) 

keskmiselt 13,3% viimaste aastate ehituspae kaevandusmahtudest. Vasalemma karjääri (AS 

Nordkalk) toodangust mahukas osa realiseeritakse tehnoloogilise kivimi ja toodetena. 

Alam-Siluri ladestiku (Juuru, Raikküla, Adavere, Jaani, Jaagarahu ja Rootsiküla lade) 

kivimiline koostis on oluliselt mitmekesisem. Ladestiku kogupaksus on kuni 300 meetrit a 

selle avamus moodustab kuni 70 km laiuse vööndi Saaremaast Kesk-Eesti ja Pandivereni. Siin 

leidub nii dolokivi- kui lubjakivimaardlaid, milledest mitmed on võetud üleriigilistena arvele 

kui tehnoloogilise toorme maardlad. Lubjatootmise toormena on enim kasutust leidnud Juuru 

lademe Tamsalu kihistu karplubjakivi (rõngaspaas), peamiselt Tamsalu ja Rakke 

lubjatehastes, siiski toodetakse samast lademest ka arvestatavas koguses ehituskillustikku 

(Eivere karjäär Järvamaal, Reinu karjäär Raplamaal), milleks sobib ka Varbola kihistu 

poolmuguljas, merglivahekihtidega lubjakivi, mis paikneb vahetult rõngaspae all. Varbola 

kihistu eripäraks on merkivi kihtide kõrge osakaal kivimkehas - merkivi ligikaudne vahekord 

lubjakiviga 1:2 kuni 1:4 [Einasto 2007], mis siiski ei takista tänapäevase tehnoloogia korral 

kvaliteetse killustiku tootmist. Probleemiks on suur sõelmete osakaal ja tavapärasest kõrgem 

saviosiste sisaldus neis. 

Pindalaliselt kõige laiemalt leiab kasutust Kesk-Eestis ulatuslikel aladel ning kitsama vööna 

ka Lääne-Eestis ja Hiiumaal avanev Raikküla lade, kus leidub nii dolokivi- kui 
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lubjakivimaardlaid. Jõgeva maakonnas on kolm suuremat tootmiskarjääri just selle lademe 

avamusel – Otisaare karjäär (piirkond varasemast ajast tuntud läheduses olnud Kalana 

paemurru järgi) ja Sopimetsa karjäär, kus samast karjäärist erinevatest kihtidest 

kaevandatakse nii dolokivi- kui lubjakivi. Kesk-Eesti piirkonnas suurimas mahus toodetakse 

dolokivi Rõstla karjäärist. Raikküla lademe kivimeid kaevandatakse ka Karinu karjääris 

Järvamaal ja Lubja karjääris Raplamaal. Kaevandatav kihind neis tootmiskarjäärides ulatub 

enamasti paksuses üle 10 meetri ja enamasti seab sügavuspiirid põhjavee juurdevool ja selle 

alandamisvõimalused. Sageli esineb siin rikkeid ja karstilõhesid ka sügavamates kihtides. 

Raikküla lademe kivimeid iseloomustab kõrge fossiilide, sealhulgas korallide sisaldus ja 

kivimi erimiterikkus ning suur ulatus. Dolomiidistumise käigus on kivim tihti tugevalt 

ümberkristalliseerunud, mistõttu on see killustiku tootmisel kõrgete kvaliteedinäitajatega. Ka 

paesõelmed on siin oluliselt erinevate mineroloogiliste ja terastikuliste omadustega võrreldes 

Põhja-Eesti lubjakivikarjääride sagedaste merkivi vahekihtidega kivimkehadega. Mitmed 

kihid on sekundaarselt dolomiidistunud. Samas on lade Eestis olnud laialdaselt kasutusel 

ehituskivina läbi aegade (Perens 2003, 2004, 2006). Raplamaal Orgital on kasutusel 

harvaesinev primaarne „Orgita dolokivi“, mis on läbi sajandite tuntud hea raid- ja 

viimistluskivina. Samavõrra tuntud on „Ungru pae“ dolo- ja lubjakivid Pusku, Matsu ja 

Sepaküla murdudes Läänemaal. [Perens 1992; Einasto 1994] 

Pärnumaal toodetakse põhiline osa ehituskillustikust kahest karjäärist – pikaajaliselt on 

killustikku toodetud Anelema maardlast (Jaani lade, Anelema kihistu) Pärnu-Jaagupi lähistel 

ning väiksemas mahus ja ajas Tarva karjäärist (Jaagarahu lade, Tõstamaa kihistu) Koonga 

vallas [Kaljo, Nestor 1990]. Mõlemas maardlas esineb savika koostisega tugevalt 

dolomiidistunud kivim, mis killustikutoormeks sobib hästi. Saare maakonnas on Alam-

Silurist tuntud Jaagarahu lademe tuntud viimistlusdolokivi erimid (Selgase, Tagavere), mida 

praegu olulises mahus ei kaevandata [Einasto, Sarv 2013]. Läänemaa lõunaosas, Virtsu 

lähedal kaevandatakse Jaagarahu lademe Vilsandi kihtidest Kurevere maardlas tehnoloogilist 

lubjakivi [Einasto jt. 2013,2]. Siinseid sõelmeid pakutakse võimalust mööda ka kohalike teede 

ehituseks. 

Alam-Siluri ladestust toodetav ehituslubja- ja dolokivi moodustab arvestatava osa – viimaste 

aastate kesmiste kaevandusandmete põhjal 37% - Eesti ehituskillustikust. Dolokivikillustik 

võib evida tänu oma mineroloogilisele koostisele oluliselt erinevat külmakindlust 

soolasisaldusega lahustes, mis teekatete ehitusel võib kujuneda määravaks parameetriks. 

Dolokivikillustike erinevus lubjakivikillustikest on võimalik olulise seosena välja tuua ka 
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Teede Tehnokeskuse poolt läbiviidud uuringu andmeid täiendavalt analüüsides. Joonistel 

[Teede Tehnokeskus AS 2009, joonised 1; 3 ja 4] on selgelt eristuv dolokivikarjääride 

(Rõstla, Otisaare, Sopimetsa, Marinova) proovide erinev külmakindlus soollahuses, aruandes 

on neid käsitletud lubjakividena. 

Ülem-Siluri ladestik avaneb vaid Saaremaa lõunapoolses osas ja on esindatud ainult Kogula 

lubjakivikarjäärides ning Kaarma ümbruse dolokivimurdudes. 

Ülem-Devoni ladestikku esindab Eesti kagupiiri äärne Marinova maardla, kus peamiselt 

esineb dolokivi ja domeriiti, kuid ka vähemal määral dolomiidistunud lubjakivi. 

Kaevandamismahud on viimaste aastate keskmisena ca 2,4% kogu Eesti ehituspae 

toodangust. 

1.4.3 Jäätmemajanduse potentsiaal jäätmelubade alusel 

Keskkonnalubade infosüsteemis on registreeritud ettevõtete jäätmeload, mille põhjal on 

võimalik analüüsida ja interpreteerida võimalikku aherainekillustiku ja teiste täitematerjalide 

tootmispotentsiaali, mis võib olla huvipakkuv ja oluline teedeehituse valdkonna ettevõtetele. 

Meid huvitavaid jäätmeid on jäätmelubades deklareeritud peamiselt kahe erineva jäätmekoodi 

all: 

 Jäätmekood 01 01 02 – „Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed“ 

 Jäätmekood 01 04 13 – „Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole 

nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel 

tekkinud jäätmed“ 

Kõige suuremas mahus on deklareeritud Eesti Energia Kaevandused AS jäätmelubades (koodi 

01 01 02) mahus, mis on ligikaudu võrdne kaevanduste kogu väljatava põlevkivi tootuskihindi 

mahuga, ilmselt seetõttu, et mäemassi transporditakse sorteerimissõlmedesse. Sellest mahust 

(12,3 milj t/a) võime tuletada potentsiaalse killustikutoorme paekivi vahekihtide näol, mida 

võib olla sellest kogusest ligikaudu 35% (4,3 milj t/a). Killustiku väljatulek aherainest 

korduva sorteerimise ja purustamise käigus võib olla maksimaalselt ligikaudu 50%. Seega 

kogu potentsiaal 2 milj t/a. Teadupoolest osades põlevkivikarjäärides ja almaakaevandustes 

kogu tootsa kihindi mäemassi välja ei tõsteta, ehk teisisõnu sorteeritakse kohapeal ja 

ladustatakse koos katendiga koheselt puistangusse karjääri tagasitäitena. Osa aherainest 

sisetarbitakse Eesti Energia enda karjääriteede ja erinevate puistangute aluste ehitamisel ning 

ei jõua turule. Seega on üsna tõenäoline et reaalne kogus, mida kaubakillustikuks toota saab, 
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ongi maksimaalselt 1,5 milj t/a, mida ka Eesti Energia oma aastaraamatutes on pakkunud. 

[Eesti Energia 2010; 2011] 

Ehituspaekivi karjäärides on kehtivad jäätmeload suurematel killustikutootjatel kogumahus 

983 tuh tonni. Osaliselt puudutavad need tootmisjääkide transporti ja ladustamist, osaliselt 

jääkide taaskasutamist. Paaril loal ka taskasutamise järgse jäägi taasladustamist (Tondi-Väo, 

Kiviõli). 

Põlevkivi vanadest suletud aherainepuistangutest killustiku tootmiseks on jäätmeluba 

taotletud neljal juhul (Kaevuri puhul jäätmetõend) kogumahus 1 030 tuh t aastas. 

Jäätmelubade tegelik sisu ja selle mõistmine jääb sageli selgusetuks. Erandlik on Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜle välja antud jäätmeluba nr LJÄ/323575 ja Kiviõli Keemiatööstuse Varad 

OÜle välja antud jäätmeluba nr LJÄ/323725, kus on selgelt kirjas, millise tegevusega ja 

millise materjaliga konkreetsed loas käsitletud jäätmeliigid seotud on.  

Kehtivad killustiku tootmist puudutavad jäätmeload ehituspae karjäärides, 

põlevkivikaevandus ettevõtetel ja põlevkivi aheraineladestute taaskasutajatel on 

iseloomustatud tabelis 1.8. 
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Tabel 1.8 

Kehtivad killustiku tootmist puudutavad jäätmeload ehituspae karjäärides, põlevkivikaevandus ettevõtetel ja põlevkivi aheraineladestute taaskasutajatel. Koostamisel 

kasutatud keskonnalubade infosüsteemis avaldatud andmeid (jäätmeload, jäätmetõendid, nende väljaandmise korraldused). 

Karjäär Jäätme liik ja kasutus 

Jäätmeloa 

maht,     tuh 

t/a 

Loa omanik Jäätmeluba Kehtivuse lõpp 

Anelema I killustiku sõelmed 100 Reiden Dolomiit AS LJÄ/324366 18.12.2018 

Anelema II killustiku sõelmed 100 Nurme Teedeehitus OÜ LJÄ/323309 28.05.2018 

Eivere I, II killustiku sõelmed 130 Paekivitoodete Tehas OÜ LJÄ/317246 10.08.2014 

Harku killustiku sõelmed 200 Harku karjäär AS LJÄ/322080 30.08.2017 

Kaarma killustiku sõelmed 3,8 Saare Dolomiit – Väokivi OÜ LJÄ/321981 13.11.2017 

Kareda killustiku sõelmed 178,6 Väo Paas OÜ LJÄ/322729 15.01.2018 

Tondi-Väo jäätmed taaskasutamiseks 270 Väo Paas OÜ LJÄ/317242 07.08.2014 

Tondi-Väo killustiku sõelmed 20 Väo Paas OÜ LJÄ/317242 07.08.2014 

Viru põlevkivi-aheraine 1500 Eesti Energia Kaevandused AS LJÄ/321210 22.12.2016 

Aidu põlevkivi-aheraine 1800 Eesti Energia Kaevandused AS LJÄ/321139 07.12.2016  

Narva põlevkivi-aheraine 3000 Eesti Energia Kaevandused AS LJÄ/320232 14.04.2016 

Estonia põlevkivi-aheraine 6000 Eesti Energia Kaevandused AS LJÄ/320843 15.09.2016 

Kiviõli põlevkivi-vahekihid 140 Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ LJÄ/323725 13.10.2018 

Kiviõli killustiku sõelmed 14 Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ LJÄ/323725 13.10.2018 

Sompa aheraine>killustikuks 400 BRD Mineral OÜ LJÄ/323795 16.10.2018 

Ahtme aheraine>killustikuks 500 Ahtme Killustik OÜ LJÄ/321682 20.05.2017 

Kaevuri (Ubja) aheraine>killustikuks omale 70 RMK JÄ/321562* 30.04.2014 

Käva (Kohtla) aheraine>killustikuks 60 RMK LJÄ/322987 04.04.2018 

  Paekivi kaevandajate jäätmeload käitlemiseks või taaskasutamiseks 

  

Põlevkivikaevanduste 

jäätmeload   Sõelmete või aheraine ümbertöötlemise taasladestatavad jäägid 

  Aherainekogused, millele on taotetud jäätmeluba ümbertöötlemiseks * Jäätmete registreerimistõend. 
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1.4.4 Paekivisõelmete ligikaudsed mahud karjäärides 

Vastavalt kirjeldatud metoodikale arvutati valimi karjäärides nende sõelmete puistangute 

ligikaudne maht, millele oli võimalik anda hinnang, et materjal kuulub peenfraktsiooni ja on 

enamuses killustiku sõelumisjääk, mille turustamine on raskendatud ja puistang on kujunenud 

mitme aasta jooksul. Lisatud on ka Harku vanema karjääri osa sõelmete puistang ning Väo, 

Vasalemma ja Rummu karjääri sõelmepuistangud, milles on olulisel määral ka varasematel 

aastakümnetel ladestatud jääke, mille iseloom ei ole küll üheselt selge, kuid sama puistang on 

endiselt aktiivses kasutuses. Puistangu mahtude arvutuskäik on jälgitav tabelis 1.9. Käsitletud 

puistangute paiknemine karjäärialal on nähtav joonistel lisas 1 karjääre tutuvustavates osades. 

Tabeli teises osas on sama metoodikaga hinnatud killustikutootmiseks taaskasutusele võetud 

põlevkivi aherainepuistangute mahtusid. Mõnede kohta neist on teada AS Maves (2011) 

läbiviidud uuringus põhjal teadaolev kaevanduse sulgemisjärgne puistangu maht, mis on hea 

võrdlusväärtus käesolevas töös kasutatud metoodika hindamiseks. 

Enamusel käsitletud ehituspae-killustikku tootvatel karjääridel on sõelmepuistangu maht 

toodud arvutuste kohaselt alla 50 tuhande kantmeetri. Vanematel, pikka aega tegutsenud 

karjääridel (Rõstla, Väo, Harku, Vasalemma, Rummu) on sõelmete puistangud oluliselt 

suuremad. 
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Tabel 1.9 

Paesõelmete puistangute ligikaudsete mahtude arvutus käesolevas töös toodud metoodika 

järgi. Tabeli alumises osas killustiku tootmiseks taaskasutusele võetud põlevkivi 

aherainepuistangute mahtude arvutus sama metoodika järgi. Koostanud A.Sarv. 
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2 OLEMASOLEVATE UURINGUTE ÜLEVAADE PAEKIVISÕELMETE 

KASUTUSVÕIMALUSTEST 

1974. a. määrasid paesõelmete geotehnilisi omadusi M.Mets, G. Nurmet, L.Martin, 

R.Viitpoom. Töö viidi läbi Väo paekivisõelmetega. Põhilised järeldused olid järgnevad: 

 Paesõelmed on väga ebaühtlase koostisega. Täielikul lõimiseanalüüsil saadi pinnase 

nimetuseks valdavalt tolmne kerge kruussaviliiv. Paesõelmete jämepurru sisaldus 

kõigub 35…45% piires, tolmuosakeste sisaldus on keskmiselt 13…14% ning 

sauefraktsiooni sisaldus 5…5,5%. 

 Nihkeparameetrid ei sõltu pinnase niiskusest ega lõimisest, vaid üksnes tihedusest. 

Nidusus on 16 kPa ja sisehõõrdenurk ϕ = 44⁰. 

 Deformatsioonimoodul sõltub pinnase tihedusest ning ka niiskusest. 

 Filtratsioonimoodulit mõõta ei õnnestunud, kuna märgamisel muutus pinnas 

praktiliselt vettpidavaks.Tihendamata proovi kapillaartõus oli 290 h juures 27 cm, 

kergelt tihendatud puhul 115 h juures 51 cm. 

 Märgamise algul pinnas pundus, kuid hiljem kogu pinnase märgumisel hoopis 

leondus. Leondumist märgumisel võib seostada suure hüdrofiilsusega. Pinnase 

hüdratatsiooni tulemusel paksenevad seotud vee kihid peendisperssete osakeste ümber 

ning suruvad need üksteisest eemale. Katse algul oli paesõelmete niiskus 5,0…7,8% 

ning katse lõpus 14,5…18,0%. 

Paesõelmete kasutamisel täitepinnasena tuleks lähtuda järgmistest seisukohtadest: 

 Küllaldase kandevõime saavutamiseks tuleb tihendada kihtide kaupa, kusjuures 

maksimaalne kihipaksus on 0,5 m. 

 Kuna paesõelmetele on omane niiskusvajumine, tuleb hoiduda pinnase 

veeküllastumisest. 

 Kapillaartõusu tõttu keskmiselt tihendatud pinnast tuleks täitena kasutada vaid sügava 

pinnasvee seisukorra. 

 Kuna pinnas on hügroskoopne, tuleb teede mulde ehitusel kindlustada sademete 

äravool. 
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 Veeküllastunud paesõelmete juures võib esineda külmakerkeid. 

Eesti Tööstusprojektis on uurinud Väo karjääri paekivisõelmeid J. Kärk ja R. Sikka. 

Põhilised järeldused olid: 

 Paekivikillustiku tootmisel tekib sõelmeid umbes 25% purustatavast kivimist. 

 Väo paekivisõelmed on merglilised (Al2O3 + Fe2O3 sisaldus on üle 1,8%) ning tera 

maksimaalne läbimõõt 15 mm. Täielikul lõimisanalüüsil saadi pinnase nimetuseks 

valdavalt tolmne kerge kruus-saviliiv. 

 Paesõelmete füüsikalised omadused ei sõltu proovi lõimisest ega niiskusest kuni 

6…8%. Proovi märgumisel üle plastsuspiiri (w = 13%) muutuvad tema füüsikalised 

omadused tunduvalt. 

 Sõelmete deformatsioonimoodul sõltub nii pinnase tihedusest kui ka niiskusest 

(maksimaalselt tihendatud ja maksimaalselt tihendatud, kuid veeküllastunud proovi 

deformatsioonimoodulite erinevus on pea kahekordne). 

 Filtratsioonimoodulit ei ole võimalik mõõta, kuna märgunud pinnas muutus 

praktiliselt vettpidavaks. Tihendamata proovi kapillaartõus oli 27 cm ja vähe 

tihendatud proovil 51 cm. 

 Paesõelmeid võib kasutada täitepinnasena, kui nende niiskus ei ületa 8…10%. 

Plastsuspiiri ületava niiskuse juures on paesõelmed hästi tihendatavad, kuid niiskuse 

kasvuga väheneb väheneb tunduvalt deformatsioonimoodul. 

 Väo karjääri paesõelmed pinnasena tugevnevad aja jooksul (sama niiskuse ja tiheduse 

juures) märgatavalt. Kahe kuu jooksul suurenes ühes katseseerias 

deformatsioonimoodul 1,5 korda. 

Ehitusuuringute instituudis määrasid U.Lemberg, J. Kärk ja M.Mets aastal 1980 

Maardu karjääri paesõelmete geotehnilisi omadusi. Põhilised järeldused olid: 

 Paesõelmete omadused sõltuvad tihedusest ja veesisaldusest. Tiheduse kasvuga 

väheneb kokkusurutavus 2…2,5 korda. Massiivis on kokkusurutavuse vähenemine 

tiheduse kasvuga suuremgi. Veeküllastunud olekus väheneb tunduvalt pinnase 

tugevus, kokkusurutavus kasvab 4…10 korda, eriti koormusintervallis 0…50 kPa. 

Suurematel koormusastmetel on vajumise kasv väiksem esimesel koormusastmel 

toimuva tihenemise tõttu. 

 Paesõelmete maksimaalset nihketugevust mõjutab tiheduse kasv vähe, kuna 

nihketeimi käigus nihkepinnal tekkiv tihedus erineb tunduvalt algmaterjali tihedusest. 
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Suurem on tiheduse mõju nihkeparameetrile roomelävel, kus nidusus tiheduse kasvul 

suureneb. 

 Veeküllastunud olekus väheneb nihketugevus tunduvalt roomelävel 

normaalkoormusel 0…30 kPa. Koormamata olekus kaotavad paesõelmed märgudes 

praktiliselt täiesti oma kandevõime. Normaalkoormusel üle 30 kPa algab paesõelmete 

nihketugevuse tõus tänu proovi intensiivsele tihenemisele teimimisel. 

 Katsetamine näitas, et koormuse mõju all olevad paesõelmed kaotavad oma 

kandevõimest vähem ja nende veega küllastumine on vähem ohtlik. 

Aastal 1997 tehtud tugevusomaduste määramine Väo paesõelmetele. Põhilised tulemused 

olid: 

 Paesõelmed on plastsete omadustega (WL=16,5%, WP=13,7%, IP=2,8%). 

 Lõimise järgi on proov kruusane tolmne kerge saviliiv sisaldades fraktsioone >2 mm 

12,1%, 2-0,05 mm 59,3%, 0,05-0,002 mm 21,1% ja <0,002 mm 7,5%. 

 Paesõelmed ei pundu, kuid on väga leondumisohtlikud (leondumine on nähtus, kui 

kivimi veega niiskumisel kaotab see oma kandvad omadused ja laguneb). 

 Tiheda, veeküllastatud proovi sisehõõrdenurk ϕ=44 ⁰ ja nidusus c=15 kPa. 

2009. a. valmis Ramboll Eesti AS poolt Maanteeameti tellimusel „Pestud paekiviliiva 

katsetööde lõpparuanne“ (2009-4) 

Uuriti pestud paekiviliiva kasutamist teekonstruktsiooni mitteseotud kihtides, eesmärk oli 

välja selgitada pestud paekiviliiva kasutusvõimalused teekatendi dreenkihis.  

Uuringu kokkuvõttena toodi välja, et materjali tihendamisel nõutava tihendustegurini toimub 

materjali peenenemine ja sellest tulenevalt filtratsioonitegur väheneb alla 0,5 m/ööp. Sellest 

tulenevalt ei lubatud kasutada paekiviliiva teekatendi dreenkihis ja muldkeha töötsoonis 

kõrgemal kui 1,25 m katte pinnast, kus nõutud filtratsioonitegur peab olema >0,5 m/ööp.  

Uuringu kokkuvõtet võib pidada ebapiisavaks, kuna vaadates uuringu sisu, selgub, et järeldus 

materjali peenenemise ja filtratsioonimooduli vähenemise kohta on tehtud laborikatsete põhjal 

ning vähe on analüüsitud katselõikude teostust ja mõõtmisi. Uuringu seletuskirjast jääb 

selgusetuks, milliste kihipaksuste kaupa toimus lõikude ehitus, võimalik, et tihendati liiga 

paksus kihis. Selle tulemusena saavutati vajalik tihedus pindmises kihis (kontrolliti Inspector-

seadmega ja penetromeetriga), kuid lõikerõnga meetodiga võetud proovid näitasid 

mittepiisavaid tihendustegureid. Lisaks võib öelda seda, et paljude paekiviliiva proovide 

peenosiste sisaldus oli > 5 % ja ilmnes, et seejuures vähenes filtratsioonimoodul. Sel ajal 
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määrati filtratsioonimoodul Sojuzdornii meetodiga, kui täna kasutatakse GOST 25584-90 Lisa 

5 põhinevat meetodit, mis näitaks veelgi madalamaid väärtusi. 

2009. a. uuris pestud paesõelmeid iPT Projektijuhtimise OÜ 

iPT Projektijuhtimine OÜ uuris 2009. a. pestud paesõelmete (paeliiva) tihendamist seoses 

eelnevalt kirjeldatud Ramboll Eesti AS uuringuga. Tööde eesmärgiks oli Paekivitoodete 

Tehase OÜ paeliivale (pestud paesõelmetele) kasutusvõimaluste selgitamine ning 

tihendamisele esitatavate nõuete välja töötamine. Põhijäreldused olid järgnevad: 

 Paeliiva on võimalik tihendada ehitusaluses nõutud kandevõimeteni EV1 = 50...60 

MPa; 

 Tiheduse kontrollarvuks võtta maksimaalne kuivmahukaal γDmax = 1,96 g/cm
3
. 

Proctori tiheduse laboratoorsel määramisel tuleb arvestada, et tihendamine purustab 

paeliiva ja korrektse tulemuse saamiseks tuleb iga tihendamine Proctori teimi käigus 

teha uuest materjalist. 

 Paeliiva tuleb tihendada optimaalse niiskuse 9,5% või suurema juures. 

 Materjal sobib kommunikatsioonitrasside, platside, haljasalade tagasitäiteks, samuti 

hoonete vundamentide ning põrandate aluseks juhul, kui ei ole tegemist dünaamiliste 

koormustega. 

Teise uurimustööna uuris iPT Projektijuhtimise OÜ pestud paesõelmete (paeliiva) 

sisehõõrdenurka ja hõõrdetegurit (trasside tagsitäitetööde jaoks). Põhijäreldused oli järgnevad: 

 Pestud ja tiheduseni 95% Proctori tihedusest tihendatud paeliiva tugevust 

iseloomustavad nihketugevusparameetrid sisehõõrdenurk ϕ =36⁰ ja nidusus c =25 kPa; 

 Pesemata ja tiheduseni 95% Proctori tihedusest tihendatud paeliiva tugevust 

iseloomustavad nihketugevusparameetrid: sisehõõrdenurk ϕ = 31⁰ ja nidusus c =1 kPa; 

 EVS-EN 13941:2006 Lisa B punkt B.3.2 arvutuste tarbeks võtta hõõrdeteguriks μ toru 

polüetüleenümbrise ja paeliiva vahel: pestud paeliivale μ = 0,40 ja pesemata paeliivale 

μ = 0,38; 

 Võib arvestada asjaoluga, et pestud paeliiv aja jooksul puruneb. Materjali 

plaatsustegur ja kujutegur, mis annavad pinnasele suurema sisehõõrdenurga, 

pudenevad ja terad ümarduvad. Seega võib eeldada hõõrdeteguri μ = 0,40 vähenemist 

toru ümbruse tsoonis ja lähenemist pesemata paesõelmete hõõrdetegurile μ = 0,38. 
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2010. a. teostas Tallinna Tehnikakõrgkool kaheetapilise uuringu, mille tulemused on 

esitatud kahes aruandes: „Paekiviliiva kasutusuuringud“ ja „Pestud paekiviliiva 

kasutamine Tallinna teede ja tänavate ehitamisel“.  

Esimene aruanne keskendub olemasoleva olukorra kirjeldamisele paekiviliiva uuringute 

vallas ja geosünteetidega paekiviliivast ehitatud katendi tugevdamise võimalustele. Aruande 

kokkuvõttena on tehtud soovitus kasutada paekiviliiva segatuna kvartsliiva või purustatud 

kruusaga vahekorras 1/3 katendis konstruktiivsete kihtide all. Tähelepanu on juhitud 

paekiviliiva niiskuskartlikkusele ja drenaaži olulisusele. Aruandes on viidatud varasematele 

uuringutele, mis teostati Ramboll Eesti AS ja iPT Projektijuhtimise OÜ poolt 2009. a. 

(„Pestud paesõelmete (paeliiva) tihendamine. Uurimistöö.“). iPT Projektijuhtimise poolt läbi 

viidud laborikatsed näitasid, et paekiviliiv puruneb dünaamilise koormuse all märgatavalt 

(Proctor katses) ja pestud liiva omadused lähenevad jälle pesemata liiva omadustele. 

Purunemine ja seetõttu tolmsete osakeste tekkimine toimub tõenäoliselt seetõttu, et paeliiv 

sisaldab palju osakesi, millel on teravad nurgad. Omavahel kokkusurudes ning koormates 

tekivad nende kontaktpindadesse väga suured pinged, mille tõttu toimub terakeste purunemine 

nurkade arvelt.  

Uuringu teine aruanne käsitleb pestud paekiviliiva ning paekivi- ja kvartsliiva segude 

laboratoorseid katseid dünaamilise koormuse katsestendis, kuna senised uuringud on 

tõstatanud hüpoteesi, et paekiviliival on kalduvus puruneda dünaamilise koormuse all. 

Erinevalt varasemast Ramboll Eesti AS uuringust, määrati selles uuringus paekiviliiva 

peenosiste sisalduseks keskmiselt 2%, seega peaks olema sellise materjali filtratsioonimoodul 

suurem, kui varasemalt deklareeritud. Dünaamilise koormuse, erisurvega pinnale 0,6 MPa ja 

kontaktpinna suurusega d = 39 cm, all paekiviliivas peenosiste osakaal mingil määral 

suureneb, kuid nende juurdeteke vaibub. Tõenäoliselt enamus peenosiste suurenemisest 

toimub juba materjali tihendamise käigus, kuid mitte sellisel määral, mis kahandaks 

paekiviliiva filtratsioonimooduli alla nõutava 0,5 m/ööp taseme. Tehnikakõrgkooli töögrupp 

ei nõustunud eelneva Rambolli uuringu põhjal kehtiva arusaamaga, et paekiviliiva ei tohi 

kasutada teekonstruktsioonis kõrgemal kui 1,25 m mõõdetuna teekatte pinnalt. Täiendavalt on 

märgitud, et niiskuse (veesisalduse) suurenedes paekiviliiva nihketugevus väheneb umbes 

50%, mistõttu on tähtis takistada liigniiskuse sattumist paekiviliivast muldesse. Täites eelmist 

nõuet, leiab töögrupp, et paekiviliiva võiks kasutada teekonstruktsioonis katendi all olenevalt 

liikluskoormusest alates 0,7-0,8 m sügavuselt mõõdetuna teekatte pinnalt. Uuringu analüüsi 
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põhjal on tehtud järeldus, et vastavalt antud proovide efektiivdiameetrile ja Ehituskonstruktori 

käsiraamatule (Tallinn 2010) on paekiviliiva maksimaalne kapillaartõus umbes 50 cm.  

Töö tulemused põhinevad dünaamilise koormuse katsetel, mis imiteerivad reaalset olukorda 

teekonstruktsioonis ja võimaldavad teha adekvaatsemaid järeldusi, kui eraldiseisvate 

katsemetoodikate (Proctor-teim + filtratsioonimooduli määramine Sojuzdornii meetodil) 

baasil. Esile on toodud, et liigniiskuse sattumist paekiviliivast muldesse tuleb takistada. Selle 

on välja pakutud vaid täiendava kapillaartõusu katkestava kihi rajamine mulde alla või 

kvaliteetse dreenkihi rajamine mulde peale (viimast ei saa pidada küll piisavaks meetmeks, 

sest see ei takista muldest kapillaartõusuga ülestungiva vee liikumist). Mainimata on jäetud 

veel üks võimalik alternatiiv – juhtida muldkehasse tungiv liigne vesi rajatava drenaaži kaudu 

veeviimaritesse. Uuringu tulemusena on hinnatud pestud paekiviliiva elastsusmooduliks 80 

MPa, sisehõõrdenurgaks 36° ja nidususeks 25 kPa tuginedes iPT Projektijuhtimise OÜ poolt 

läbiviidud mõõtmistele. 
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3 PAEKIVISÕELMETE KASUTAMINE MINEVIKUS 

Paesõelmeid on kasutatud teedeehituses laialdaselt, kuid see on jäänud aastakümnetetagusesse 

perioodi. Taasiseseisvunud Eesti teedemajanduses ei ole paesõelmete kasutus levinud olnud, 

kuid teema on aktiviseerunud mõned aastad tagasi seoses ühte karjääri soetatud 

pesemisseadmega, millega on võimalik eemaldada tolmu- ja saueosakesed, sellest täpsemalt 

peatükis 6. 

Konkreetseteks näideteks paesõelmete kasutamisest minevikus võib tuua kõrvalmaanteed nr 

11193 Kumna-Vääna ja nr 11199 Põllküla-Madise, kust otsustati antud projekti raames võtta 

muldest pinnaseproovid laboratoorseteks analüüsideks. Samuti mõõdeti teede kandevõimed. 

Paekivisõelmeid kasutati teelõikude muldkehade ehitamisel, aga ka tehiskruusa 

valmistamisel, mida kasutati killustikalustes ning mida omakorda võidi ka stabiliseerida 

põlevkivituhaga. Kogu tee pinnati paekivikillustikuga. Kokkuvõttes koosneb kogu 

teekonstruktsioon paekivist. 

Analüüsimiseks oli võimalik saada 1980. a koostatud projektid nimetatud teede 

rekonstrueerimiseks. Varasemalt ehitatud olemasoleva tee muldkehas oli kasutatud 

paekivisõelmeid. Projektides on saadaval terastikulised koostised, kuid pole täpselt teada, kas 

need on geoloogiaandmed või projekti koostamisel võetud uue materjali sõelkõverad. 

Mõningase ettevaatlikusega on võimalik siiski umbmääraselt leida, missuguse terakoostisega 

materjalid tol ajal levisid. Tulemustele annab kinnituse ka peatükis 2 leiduvad viited 

paekivisõelmete terakoostistele. Tee puuritud proovide tulemusi on võimalik nüüd 

eelnevatega võrrelda leides paekivisõelmete vastupidavuse ajas (sõelkõverad on esitatud 

tabelites 3.1 ja 3.3). 

Kumna-Vääna liiklussagedus oli projekti koostamise aastal 154 autot ööpäevas, mis 

eelduslikult pidi kasvama 20a perspektiivis 193 autoni ööpäevas. Teeregistri kohaselt oli 

aastal 2009 keskmine ööpäevane liiklussagedus 330 autot ööpäevas. Tegemist on V-klassi 

maanteega. Kokku puuriti teelt kuus puurauku, paekivisõelmed asetsesid igaühes 70 cm 

sügavusel teekattepinnast. Sõelmetest muldkeha peale oli ehitatud katend tehiskruusast 

(killustik ja paekivisõelmed kokku segatuna vahekorras vastavalt 60/40), mis oli pinnatud. 
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Põllküla-Madise liiklussagedus oli projekti koostamise aastal veidi väiksem, kui Kumna-

Väänal. Teeregistri kohaselt oli aastal 2013 keskmine ööpäevane liiklussagedus 287 autot 

ööpäevas. Tegemist on V-klassi maanteega. Kokku puuriti teelt neli puurauku, 

paekivisõelmed asetsesid igaühes 70 cm sügavusel teekattepinnast. Sõelmetest muldkeha 

peale ehitatud katend oli eelmise teelõiguga võrreldes sama. 

Mõlemad teed on suhteliselt heas seisukorras, vt. joonised 3.1 ja 3.2. 

 

Joonised 3.1 ja 3.2. Paekivisõelmetele ehitatud kõrvalmaanteed Kumna-Vääna ja Põllküla-

Madise on väga heas korras [Margus Vaino] 

Teedelt puuritud proovide terastikulised koostised on esitatud tabelites 3.1 ja 3.3. Näeme, et 

terastikuline koostis on muutunud aja jooksul märgatavalt. Millest taoline muutus on 

tekkinud, võib vaid oletada, kuid arvatavasti on tegemist mitme mõjuri koostoimega – 

dünaamiline tihendamine ehituse käigus, dünaamiline liikluskoormus, külmumis-

sulamistsüklid, sõelmete mineroloogiline koostis ja juba mainitud leondumine. Kõigest sellest 

täpsemalt järgnevates peatükkides. 

Hoolimata sellest on tee seisukord hea – vajumisi ega külmakerkeid ei ole, puuduvad ka 

silmnähtavad märgid madalast kandevõimest. Põhjus tee heale säilimisele on tõenäoliselt 

raskeliikluse puudumine ja veerežiim – piirkond on piisavalt kuiv, et paekivisõelmed ei ole 

veeküllastunud olekus. Kandevõimemõõtmise tulemused tabelis 3.2 näitavad, et Põllküla-

Madise teelõigul on kohati probleeme madala kandevõimega. Kui antud teedele tuleks peale 

pikka aega kestev intensiivne raskeveoliiklus, hakkaksid need tõenäoliselt lagunema. 

Kolmas täpsemalt vaadeldav lõik on Tallinnas asuv Suur-Sõjamäe tänav alates Smuuli tn 

viaduktist kuni linna piirini. Täpne liiklussagedus on teadmata, kuid tegemist on Tallinna ühe 

magistraaltänavaga, mis võrdsustatakse kas I või II klassi maanteega. Liikluskoormus on 
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seoses ümbritseva tööstuspiirkonnaga suur. Teele tehti geoloogiauuring, mis näitas 

paekivisõelmete laialdast kasutamist tee muldkehas. 

Tee on väga halvas seisukorras (joonised 3.3 ja 3.4) ning vaadeldes geoloogiaandmeid võib 

väita, et peamine probleem tuleneb kasutatud paekivisõelmetest. Näiteks on väga tugevalt 

roopasse vajunud kohas tee läbilõikes 10 cm asfalti, 15 cm lubjakivikillustikku ja 1,25 m 

paekivisõelmeid (terastikulised koostised esitatud tabelis 3.4), mis toetuvad lubjakivist 

aluspinnasele. Enamuse teelõigu ulatuses on pealmist killustiku ja asfaldi kihti keskmiselt ca 

40 cm. Kõige halvemates kohtades, kus tee oli ära vajunud, olid paekivisõelmed kas niiskes 

või märjas olekus. 

 

Joonised 3.3 ja 3.4. Suur-Sõjamäe tänav Smuuli viaduktist kuni linna piirini on äärmiselt 

halvas seisukorras. Teel on palju pragusid ning vajumeid [Sven Sillamäe] 

Muude teelõikude ja paesõelmete ajaloolise kasutuse osas küsitleti pikaaegse teedeinseneri 

Olev Raidi arvamust. Suur osa Keila ja Vasalemma ümbruse teid on ehitatud paesõelmetele, 

samuti Kanama viadukti ümbrus. Tallinna ringteel on 15 cm paksuse kihina sõelmeid 

kasutatud dreenkihi ja killustikaluse vahel takistamaks nende segunemist. Teekattes on sees 

palju põikpragusid ning suure tõenäosusega on need tekkinud just sõelmete kihist, mis on 

kuivanud ja seetõttu mahus tugevalt kahanenud. Paekivisõelmete tsementeerumist täheldati ka 

Soome Aalto ülikoolis tehtud katsetes (peatükk 4.2). 

Vaadeldes olemasolevaid teelõike, tuleks järeldada järgmist: 

 Paekivisõelmed on sobinud teede muldkehadesse kasutamiseks üldiselt hästi, kui on 

välditud veeküllastunud olekut. 

 Dünaamiline koormus sõelmetele peab olema madal. Selleks on kaks võimalust, kas 

ehitada sõelmete peale piisavalt paks katend või mitte lubada katendile suurt 
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dünaamilist koormust (mis kattub peatükis 2 toodud järeldusega, et paekivisõelmed 

sobivad kasutamiseks kohtades, kus ei ole dünaamilist koormust). 
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Tabel 3.1 

Teelõigu Kumna-Vääna paekivisõelmete sõelkõverad 

Nimetus Kumna-Vääna T11193  (projektsed väärtused) 

Paetuhk, 1979  40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,28 0,14 0,071 
  

  
   

  

 
100 100 93,3 76,8 56,5 46,1 34,1 27,8 23,9 20,5 sõela läbiv materjal 

   
  

  
            

  Jäägid sõelale kaalu % 

Paetuhk 1984 20 15 10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,05 
 

>2mm 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 

Padise paetuhk 

  

0,6 0,8 5,27 7,5 22,4 14,1 10,3 10,1 6,3 4,9 17,5 Jäägid sõelal 14,17 63,2 22,4   

99,4 98,6 93,33 85,83 63,43 49,33 39,03 28,93 22,63 17,73 0,23 sõela läbiv materjal 
   

  

Padise paetuhk 

  

0,4 1,2 7 21,2 20,7 11,7 7,4 7,4 4,7 3,4 14,2 Jäägid sõelal 29,8 51,9 17,6   

99,6 98,4 91,4 70,2 49,5 37,8 30,4 23 18,3 14,9 0,7 sõela läbiv materjal         

  Teelt puuritud proovid Jäägid sõelale kaalu % 

  20 10 6,3 2 1 0,63 0,425 0,2 0,1 0,06 0,02 0,006 0,002 >2mm 2-0,06 0,06-0,002 <0,002 

kruusaga savine peenliiv 99,9 99,6 96,8 83,1 75 70,4 65,1 55,6 47,6 38,8 29,9 18,7 9,8 16,9 44,3 29,0 9,8 

kruusaga savine keskliiv 100 99,2 95,3 81,1 72,5 66,8 60,7 51,5 43,9 37,6 29 17,3 9,6 18,9 43,5 28,0 9,6 

rohke liivaga möllsavi 100 99,9 98,9 90,6 82,8 78,4 73,2 64,3 56,2 49,4 38,3 24,6 13,6 9,4 41,2 35,8 13,6 

Kruusaga ja rohke liivaga 

möllsavi 
100 99 96,9 83,9 75,7 69,8 64 55,3 47,8 42 32,8 19,6 10,1 16,1 41,9 31,9 10,1 

rohke liivaga möllsavi 100 100 100 98,4 95,2 91,5 86,8 77,5 69,1 60,3 45,2 28,3 14,9 1,6 38,1 45,4 14,9 

rohke liivaga savimöll 100 100 99,9 97,8 94,9 90,7 85,6 76,1 67,4 55,3 39,5 21,8 10,3 2,2 42,5 45,0 10,3 
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Tabel 3.2 

Kumna-Vääna ja Põllküla-Madise teelõikude kandevõime väärtused 

Kumna-Vääna (paepõhi on lähedal) 

        

Punkti nr 
Tee 

number 
Kaugus Proovi nr Kuupäev Emod, MPa 

Min 

vajalik 

Emod, MPa 

Mõõdetud Emod-i 

erinevus arvutatust SCI  BDI  BCI  

% MPa 

1 11193 1864 1 parem 09.04.14 265 180 47% 85 210 117 13 

2 11193 1864 1 vasak 09.04.14 226 180 26% 46 305 131 11 

3 11193 6915 2 parem 09.04.14 238 180 32% 58 219 158 8 

4 11193 6915 2 vasak 09.04.14 221 180 23% 41 217 156 14 

5 11193 7879 3 parem 09.04.14 284 180 58% 104 136 109 6 

6 11193 7879 3 vasak 09.04.14 390 180 116% 210 88 82 9 

    
KESKMINE: 271 180 50% 91 196 126 10 

    
Min: 221 

 

23% 41 88 82 6 

    
Max: 390 

 

116% 210 305 158 14 

            
Põllküla-Madise (all on peenliiv) 

         

Punkti nr 
Tee 

number 
Kaugus Proovi nr Kuupäev Emod, MPa 

Min 

vajalik 

Emod, MPa 

Mõõdetud Emod-i 

erinevus arvutatust SCI (piir 

267) 

BDI (piir 

146) 

BCI (piir 

32) 

% MPa 

1 11199 7260 1 vasak 09.04.14 174 180 -3% -6 187 207 37 

2 11199 7260 1 parem 09.04.14 199 180 11% 19 223 165 20 

3 11199 5533 2 vasak 09.04.14 237 180 32% 57 160 133 18 

4 11199 5533 2 parem 09.04.14 207 180 15% 27 278 160 12 

    
KESKMINE: 204 180 13% 24 212 166 22 

    
Min: 174 

 

-3% -6 160 133 12 

    
Max: 237 

 

32% 57 278 207 37 
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Tabel 3.3 

Teelõigu Põllküla-Madise paekivisõelmete sõelkõverad 

  Madise-Põllküla T11199 (projektsed väärtused)     
 

  

  20 15 10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,005 0,005 
 

  >2mm 2-0,05 0,05-0,002   

Vasalemma paetuhk 0,3 4 8,4 18,7 35,5 20,2 1,6 4,1 1,5 2 2,7 1 Jäägid sõelal 31,4 62,9 5,7   

  
99,7 95,7 87,3 68,6 33,1 12,9 11,3 7,2 5,7 3,7 1 

 

sõela läbiv 

materjal    
  

Vasalemma paetuhk 0,2 2,3 5,7 17,2 26,8 20 5,2 7,3 3,5 3,3 6,1 2,4 Jäägid sõelal 25,4 62,8 11,8   

  
99,8 97,5 91,8 74,6 47,8 27,8 22,6 15,3 11,8 8,5 2,4 

 

sõela läbiv 

materjal    
  

Vasalemma paetuhk 0,6 2,8 6,2 16,2 22,1 21 3,7 5,2 6,4 4,5 8,9 2,4 Jäägid sõelal 25,8 58,4 15,8   

  
99,4 96,6 90,4 74,2 52,1 31,1 27,4 22,2 15,8 11,3 2,4 

 

sõela läbiv 

materjal    
  

Vasalemma paetuhk 0,1 2,2 4,6 10,6 33,1 26 4,2 4,9 4,7 2,1 5,8 1,7 Jäägid sõelal 17,5 72,9 9,6   

  
99,9 97,7 93,1 82,5 49,4 23,4 19,2 14,3 9,6 7,5 1,7 

 

sõela läbiv 

materjal    
  

Vasalemma paetuhk 1,5 7,4 15 20,4 17 14,1 4,1 8,4 2 1,6 6,1 2,6 Jäägid sõelal 44,3 45,6 10,3   

transportöörilt 
98,5 91,1 76,1 55,7 38,7 24,6 20,5 12,1 10,1 8,5 2,4 

 

sõela läbiv 

materjal    
  

  0,2 4,7 11,1 20,5 14,8 10 3,4 11,4 4,6 5,5 9,9 3,9 Jäägid sõelal 36,5 44,2 19,3   

  
99,8 95,1 84 63,5 48,7 38,7 35,3 23,9 19,3 13,8 3,9   

sõela läbiv 

materjal 
        

  Teelt puuritud proovid     
 

  

  20 10 6,3 2 1 0,63 0,425 0,2 0,1 0,06 0,02 0,006 0,002   >2mm 2-0,06 0,06-0,002 <0,002 

rohke liivaga möllsavi 100 100 99,9 97,5 92,7 88,2 84,2 77,5 71,2 63,4 50,2 32,8 17   2,5 34,1 46,4 17,0 

Kruusaga ja rohke 

liivaga möllsavi 
100 99,6 95,8 84,2 76,1 71,4 65,8 56,7 48,9 42,7 32,7 20,7 11,2   15,8 41,5 31,5 11,2 

rohke liivaga savimöll 100 99,4 97,8 90,6 84,4 80 75,3 66,4 60,7 55 39,7 22,7 10,4   18,3 40,0 32,1 9,6 

Kruusaga ja rohke 

liivaga möllsavi 
100 95,8 93,7 81,7 73,6 68,4 63,2 55,3 48,1 41,7 30,5 18,7 9,6   9,4 35,6 44,6 10,4 
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Tabel 3.4 

Suur-Sõjamäe tänavalt (Smuuli viadukt kuni linna piir) puuritud paekivisõelmete sõelkõverad 

  Suur-Sõjamäe, teelt puuritud proovid         

  10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 <0,002 
 

>2mm 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 

Kruusaga tolmne 

saviliiv 
0,2 4,2 23,9 13,1 7,3 5,5 8 8,9 11,4 9,8 7,7 Jäägid sõelal 4,4 57,8 30,1 7,7 

  99,8 95,6 71,7 58,6 51,3 45,8 37,8 28,9 17,5 7,7 
 

sõela läbiv materjal   
  

  

Kruusaga tolmne 

saviliiv 
0,3 2 21,7 12,3 6,8 7,2 7,5 7,7 14,2 11,2 9,1 Jäägid sõelal 2,3 55,5 33,1 9,1 

  99,7 97,7 76 63,7 56,9 49,7 42,2 34,5 20,3 9,1 
 

sõela läbiv materjal   
  

  

Tolmne saviliiv 0 0,5 9,4 8,8 4,5 6,1 9,9 10,9 15,7 17,2 17 Jäägid sõelal 0,5 38,7 43,8 17 

  100 99,5 90,1 81,3 76,8 70,7 60,8 49,9 34,2 17 
 

sõela läbiv materjal         

                 
  

  Ajaloolised andmed Väo sõelmetest 
          

  

  >2mm 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 
         

  

1997a. Väo paesõelmed 12,1 59,3 21,1 7,5 
         

  

1974a. Väo paesõelmed Paesõelmete jämepurru sisaldus kõigub 35…45% piires, keskmine tolmuosakeste sisaldus on keskmiselt 13…14% ning sauefraktsiooni sisaldus 

5…5,5%. 
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4 PAEKIVISÕELMETE LABORATOORSED UURINGUD 

Uuringu eesmärgiks oli võtta paekivisõelmete proove võimalikult laialdaselt üle Eesti. 

Vaatluse all olid: 

 Väo karjäär Harjumaal; 

 Rummu karjäär Harjumaal; 

 Reinu karjäär Raplamaal; 

 Kogula karjäär Saaremaal; 

 Marinova karjäär Võrumaal; 

 Analema karjäär Pärnumaal; 

 Rõstla karjäär Jõgevamaal. 

Kuna peamine sõelmete kasutamist puudutav küsimus on nende pikaajaline vastupidavus, 

mille määramine lühiajaliste laboratoorsete katsetega on raskendatud, alustati mineroloogilise 

koostise määramisest. 

4.1 Mineroloogiline koostis 

Uuringu raames määrati paekivisõelmete mineroloogiline koostis. Varem on täheldatud (ja 

nagu näitab ka eelmises peatükis puurimise teel saadud tulemused), et sõelmete terastikuline 

koostis aja jooksul muutub. Järelikult muutuvad ka füüsilised omadused. Seetõttu ei ole 

keskendutud antud uuringus mitte puistest võetud paekivisõelmete füüliliste omaduste 

määramisele (seda on tehtud ka varasemates uuringutes), vaid on püütud leida vastus nende 

pikaajalisele käitumisele, mida püüti teha läbi mineroloogia. 

Mineroloogiline koostis määrati Tartu Ülikooli geoloogiaosakonna laboratooriumis. 

Analüüsiti puistest võetud proovi ja sellist proovi, millest oli enamus peenosist välja sõelutud 

(täpsemalt peatükis 4.2), viimase nimetusel on ees täht „S„. Sõelumine võimaldas määrata, 

millist komponenti sisaldavad paesõelmete peenosised. Üheks oletuseks oli, et peenosise 

eemaldamisel väheneb savimineraali hulk. Tulemused on esitatud tabelis 4.1 ja joonisel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Paekivisõelmete mineroloogiline koostis 

Proov/faas Kvarts Dolomiit Kaltsiit K-päevakivi Illiit+I/S Kloriit Albiit Püriit Apatiit 

Rõstla sete 8 86 

 

2 2,3 0,6 0,6 0,4 

 

Rõstla 12,1 79,3 

 

2,9 3,7 0,6 0,9 0,3 

 

S-Rõstla 11,1 77,6 0,9 4,9 4 0,7 0,6 0,3 

 

Kogula 6,2 34,7 45,6 2,1 8,6 2,7 tr. 

  

S-Kogula 5,9 29,3 51,4 2,3 8,4 2,3 0,4 

  

Anelema 4,2 86,7 0,3 2,2 4,5 1,3 0,8 

  

S-Anelema 4,1 86,2 0,2 2,3 5,6 0,9 0,3 0,5 

 

Reinu 5,1 14,2 67,1 3,4 6,9 1,8 0,6 0,8 

 

S-Reinu 4,9 15,4 66,1 3,3 7,2 1,6 0,5 1 

 

Marinova 3,4 85,2 4,5 3 3,6 

  

0,3 

 

S-Marinova 3,4 86,8 3,6 3,6 2,5 tr. 

   

Rummu (sete) 3,8 11,3 78,1 1,4 4,2 0,6 

 

0,5 

 

S-Rummu 3,8 13,5 75,9 1,9 2,6 1,1 0,3 0,9 

 

Väo 2,8 6,6 75,9 2,3 5,7 1,3 0,8 0,9 3,7 
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Joonis 4.1. Paekivisõelmete mineroloogilise koostise graafik 

Võttes eelnäidatud komponendid kokku, saame tabeli 4.2 ja joonise 4.2. 
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Tabel 4.2 

Kokkuvõtlik paekivisõelmete mineroloogiline koostis 

Proov/faas 
Mittesavi 

mineraalid 
Savimineraalid Dolomiit Kaltsiit 

Rõstla 16,2 4,3 79,3 

 

Rõstla sete 11 2,9 86 

 

S-Rõstla 16,9 4,7 77,6 0,9 

S-Anelema 7,2 6,5 86,2 0,2 

Anelema 7,2 5,8 86,7 0,3 

S-Marinova 7 2,5 86,8 3,6 

Marinova 6,7 3,6 85,2 4,5 

Kogula 8,3 11,3 34,7 45,6 

S-Kogula 8,6 10,7 29,3 51,4 

S-Reinu 9,7 8,8 15,4 66,1 

Reinu 9,9 8,7 14,2 67,1 

Väo 10,5 7 6,6 75,9 

S-Rummu 6,9 3,7 13,5 75,9 

Rummu 

(sete) 
5,7 4,8 11,3 78,1 
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Joonis 4.2. Peamiste komponentide sisaldus paekivisõelmetes 

Pikaajalise vastupidavuse suhtes on määravaks osaks savimineraali sisaldus. Sellekohaselt 

võiks uuritavatest kõige väiksema vastupidavusega olla Kogula, Reinu ja Väo ning kõige 

tugevamad Rõstla ja Marinova. Väite kontrollimiseks sooritati sõelmetele külmakindluse 

katse vastavalt EVS-EN 1367-1. Tulemused on toodud peatükis 4.2. 

Mittesavimineraalidena esinevad peamiselt silikaatsed liivad, mille suurem osakaal parandab 

sõelmete püsivust täitepinnasena. Savimineraalide väiksem osakaal on olulise tähtsusega 

näitaja sõelmete stabiilsuse seisukohalt. Selgelt tuleb esile dolokivikarjääride sõelmetes 

mõnevõrra väiksem savimineraalide osakaal võrreldes lubjakivikarjääridega. Erandiks on siin 

Ülem-Ordoviitsiumi vanusega Vasalemma kihistu riffikompleksi võrdlemisi lisanditevaba 

paekivi jäägid Rummu sõelmeladestust. Dolokivi karjääridest on valimis kõrgeima 

savisisaldusega Anelema karjääri sõelmed, samas on kõrge silikaatse komponendi sisalduse ja 

madala savisisaldusega tähelepanu väärivad Rõstla karjääri sõelmed ning isegi peenemate 

killustikufraktsioonide pesemisel eralduv sete, nn „muda“, mida Rõstla karjääris on olulisel 
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määral ladestatud karjäärisüvendi tagasitäitel. Rõstla karjääri jäätmekogused väärivad 

täiendavaid katsetusi teedeehituse täitematerjalina. 

4.2 Sõelmete laboratoorsed katsetulemused 

Kõikidest karjääridest võeti proovid puistest ja määrati terastikuline koostis. Tulemused on 

toodud tabelis 4.3. 

Tabel 4.3 

Karjääridest võetud paekivisõelmeproovide terastikulised koostised 

 
20,0 6,3 2,0 0,63 0,25 0,063 0,02 0,006 0,002 

Männiku 

liiv 
99,8 99,5 95,5 68,9 5,3 1,7 0,9 0,4 0,1 

Reinu 100 99,8 67,2 40 30,3 23,5 18 10,3 5,7 

Anelema 100 100 72,9 47,3 32,2 18,7 9,6 4,5 2,4 

Aru 100 99,5 72,8 48,7 33,6 20,2 13,5 7,9 4,3 

Kogula 100 99,9 85 54,3 36,9 28,4 22,6 12,7 6,3 

Marinova 100 96,2 73,3 50,6 36,7 21,5 12,7 6,8 4,3 

Rummu 100 96 66,9 46,6 29,3 15,6 10,3 4,7 2,2 

Rõstla 100 100 86,5 60 41 22,7 13,3 6,8 3,5 

Sutlema 100 91,2 58,1 36,7 28,9 24 19,2 9,6 2,6 

Tarva 100 99,8 74,4 49,9 40 28,3 13,9 6,4 3,6 

Maanteeameti käskkiri nr 0069 kuupäevaga 14.02.13 ütleb, et ehitatava muldkeha 

filtratsioonimoodul aktiivtsoonis (katte pinnast kuni 1,5 m sügavuseni) peab olema vähemalt 

0,5 m/ööp. Teeprojekteerimise normide eelnõu lubab töötsooni alumise 0,5 m puhul kasutada 

ka filtratsioonimoodulit 0,2 m/ööp. On selge, et puistest võetud materjalil selles osas vajalikke 

omadusi pole. Järelikult võiks kasutada paekivisõelmeid teede muldkehades töötsooni all ehk 

sügavamal kui 1,5 m, kuid tingimusel, et materjal ei ole veeküllastunud olekus. Peatükis 2 

välja toodud andmetel on materjal leondumisohtlik ja kaotab oluliselt oma tugevusomadustes. 

Maanteeameti muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis ütleb paekivisõelmeid 

silmas pidades järgnevalt: „Karbonaatsetest settekivimitest valmistatud täitematerjali 

kasutamisel peab mulde veerežiim olema projekteeritud ehitatud selliselt, et tee eluea jooksul 

ei tekiks muldes oleva materjali üleniiskumist. Nõutav on, et muldkeha veesisaldus jääks tee 

eluea jooksul allapoole optimaalset veesisaldust“ [1]. 

Saavutamaks paekivisõelmetes vajalikku filtratsioonimoodulit, tuleb nendes enamus peenosist 

eemaldada. TTÜ Teedeinstituudis tehtud katsetööd on näidanud, et üle 8% 
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peenosistesisaldusega pinnasel filtreerimisvõime praktiliselt puudub. Väo karjääris 

pesemisega töödeldud paesõelmetel ehk nn „paekiviliival“ on puistest võetud proovil 

peenosiste sisaldus ca 4% ja maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning 

optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt määratud filtratsioonimoodul 

vähemalt ühe katsetuse põhjal 0,92 m/ööp. 

Paekivisõelmete kasutamisel on suureks probleemiks nende purunemine dünaamilise 

koormuse tagajärjel. Tallinna Tehnikakõrgkooli katsekastis sooritatud katsete puhul täheldati, 

et pärast pestud paesõelmete tihendamist tõuseb peenosiste sisaldus 1…2% protsendipunkti 

võrra (5…6 protsendini algsest 4%). Täpsemalt on katsekastis sooritatud katseid käsitletud 

peatükis 4.3 ja lisas 3. 

Uurimaks paesõelmete purunemist tihendamise käigus ja võimalusi selle takistamiseks viidi 

AS Teede Tehnokeksuses läbi katseseeria. Uuritavad materjalid olid karjääridest Analema, 

Reinu, Kogula, Rõstla, Rummu, Marinova ja Väo. 

Proovid kuivsõeluti (v.a Väo, mis oli karjääris pestud) saavutamaks ühtlast tulemust 

peenosiste sisalduse suhtes (eesmärgiks oli ca 4% peenosiseid, nagu Väo karjääris pesemisel. 

Kuivsõelumine tehti põhjusel, et laboris pesemine ei oleks andnud ühtlast tulemust). Seejärel 

proov güreeriti (joonised 4.3 ja 4.4) leidmaks tihendamisjärgset sõelkõverat ning tehti 

külmakindluskatse määramaks paesõelmete vastupidavus. 

Güreerimine 

Mineraalmaterjalide tihendamise juures on oluline teada optimaalset niiskust ja maksimaalset 

kuivmahumassi. Viimase järgi kontrollitakse, kas materjal on vajaliku tiheduse juures. 

Lisainfot selle kohta saab viidatud allikast [6]. Leidmaks optimaalset niiskust ja 

kuivmahumassi, kasutatakse Proctor-katset vastavalt EVS-EN 13286-2. Viidatud allikas [2] 

tõi välja Proctor-katse sobimatuse hindamaks pestud paekivisõelmete vastupidavuse 

tihendamise suhtes. Seadme puhul kasutatakse löök-tihendamist, mis ei iseloomusta objektil 

tihendamist. 

Güraator-tihendaja tihendab materjali lähedasemalt objektil kasutatavate rullide 

tihendamisele. Seetõttu kasutatakse seadet bituumeniga seotud proovikehade valmistamiseks 

(asfaltsegud). Güraatortihendajat on kasutatud ka sideainega sidumata mineraalmaterjali 

katsetamisel, mida tehti ka antud projektis.  
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Joonised 4.3 ja 4.4. Güraator ja güreeritud pestud paekivisõelmete proov [Sven Sillamäe] 

Güraator-tihendaja puhul asetatakse materjal güraatori silindrilisse vormi, mis suletakse pealt 

ning asetatakse tihendamisseadmesse. Güraator-tihendajaga saavutatakse proovikeha 

tihenemine samaaegse staatilise surve ning proovikeha nihkumisega mis on põhjustatud 

katsekeha kesktelje liikumisest. Katsekeha telje liikumine on põhjustatud sellest, et güraatori 

vorm pööratakse 1,25 kraadise nurga alla ning pannakse pöörlema 30 pööret minutis. 

Katsekeha vertikaaltelje liikumine tekitab koonilise pöördpinna, samal ajal kui proovikeha 

otsad jäävad ligikaudu risti koonilise pinna teljega. Proovikeha liikumine on kujutatud 

joonisel 4.5.  
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Joonis 4.5. Güreerimise põhimõte [3] 

Joonisel 4.5 tähistab F proovikehale avaldatud vertikaalset survet; α tähistab pöördenurka 

ning n pöörlemiskiirust. Need kolm parameetrit koos pöörete arvuga on põhilised tihendamist 

mõjutavad tegurid. Lisaks neile parameetritele saab valida ka güraatorihendaja vormi suurust, 

milleks on 100 mm või 150 mm diameetriga silinder. 

Güreerimise parameetritel lähtuti viidatud allikas [3] toodud parameetritest, kuid pöörete arvu 

vähendati 100 korra peale. Aalto ülikoolis Soomes läbi viidud katsete tulemusel selgus, et 

uuringus [3] toodud 130 pööret on pestud paesõelmetele liiga palju; katsetati ka 80 pöördega, 

kuid see oli vähe. Güreerimisel kasutatud parameetrid on kujutatud tabelis 4.4. 

Tabel 4.4 

Paekivisõelmete güreerimise parameetrid 

Parameeter Väärtus 

Vormi diameeter 150 mm 

Vertikaalne surve F 600 kPa 

Pöörlemisnurk α 1,25⁰ 

Pöörlemiskiirus n 30 p/min 

Pöörete arv 100 
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Tabelis 4.5 on esitatud terastikulise koostise tulemused puistest võetud ja kuivsõelutud ning 

güreerimis- ja külmakindluskatsete järgsetele proovidele. Tabelis 4.6 on esitatud 

tihendamisjärgsed veesisaldused ja kolme tihedusproovi mahumasside keskväärtused. 

Kapillaartõusukõrgused on mõõdetud tihendamisjärgsetest proovidest. 

Tulemustest selgub, et paesõelmed purunevad tihendamise käigus oluliselt. Peatükis 3 välja 

toodud info põhjal võib järeldada, et sama protsess jätkub ka ekspluatatsioonis. Külmakindlus 

mõjutas proove vähe või üldse mitte. Külmumistsükleid tehti kokku 10, mis on tõenäoliselt 

liiga vähe. Külmakindluse katsetus ei näidanud muutusi ka viidatud allikas [4] toodud 

katseprotokolle vaadeldes. Pigem mõjutab paekivisõelmeid enim liikluse dünaamiline 

koormus ja vees leondumine. 

Teine katseseeria tehti sõelmete ja Männiku kvartsliiva segule (katses kasutatud kvartsliiva 

sõelkõver on esitatud tabelis 4.9). Hüpoteesiks oli, et kvaliteetne, väga hea 

filtratsioonimooduliga kvartsliiv tekitab paesõelmetes skeleti kandes vähemalt osaliselt 

dünaamilist koormust ning suurendab efektiivset pooriläbimõõtu vähendades 

kapillaartõusukõrgust. Katsesse valiti materjalid Reinu, Rõstla ja Väo karjääridest. Iga 

materjaliga tehti kolm segu, kus oli 25, 50 ja 75% pestud/sõelutud paekivisõelmeid. 

Tulemused on esitatud tabelites 4.7 ja 4.8. 

Tulemustest selgub, et juba 25% kvartsliiva lisamisel väheneb peenosiste teke oluliselt 

(kindlasti on osaliselt põhjus selles, et valmistatud segus vähenes protsentuaalne peenosiste 

sisaldus). Maanteeameti muldkehade projekteerimise, ehitamise ja remondi juhise peatükis 6 

viidatakse vajadusele segada paekivisõelmeid vähemalt 50% summaarsest mahumassist 

nõuetele vastava täitematerjaliga. Antud valguses on nõue põhjendatud. 

Taoliste segudena võib sõelmeid kasutada ka neid eelnevalt pesemata/sõelumata. Katselisi 

segusid nendega ei tehtud, vaid määrati sõelkõverate summeerimisel teoreetiliselt tekkiv uus 

sõelkõver (mis küll ei arvesta tihendamise käigus tekkivat purunemist). Tulemused on 

näidatud tabelis 4.9, millest selgub, et filtreeriva materjali saamiseks peab kasutama väga 

kõrge kvaliteediga liiva (või kruusa) ning sõelmete hulk ei saa olla väga suur. 

Paekivisõelmete suurema kasutamise huvides sooritati antud uuringus põhjalikumad katsed 

pestud/sõelutud materjalidele. Tulemustes selgub, et pesemine vääristab materjali tasemeni, 

kus seda oleks võimalik sama tulemuse juures kasutada 20% asemel 75%. Hetkel ei pruugi 

paesõelmete pesemine olla majanduslikult kõikides karjäärides otstarbekas, kuid tulevikus 

võib olukord muutuda. 
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Paekivisõelmeid on kasutatud ka vastupidisel eesmärgil ehk nende abil on muudetud 

kvartsliiva omadusi. Ühtlase terastikulise koostisega liiv (määratluse annab terastikuline 

koostis) on väga hea filtreerivusega, kuid madala kandevõimega (viidatud allika [5] kohaselt 

on näiteks keskliiva elastsusmoodul 120 MPa, peenliival 100 MPa, kuid ühtlase terastikulise 

koostisega liival vaid 75 MPa) ja sellist liiva on äärmiselt raske tihendada. Seetõttu on tehtud 

katseid segamaks sinna sisse paekivisõelmeid ca 20…30% mahust. Siinjuures on oluline, et 

lisatavate paekivisõelmete hulk ei oleks nii suur, mis kahjustaks tekkiva segu 

filtratsioonimoodulit alla nõutava väärtuse. Samuti peaks taoliste segude valmistamisel 

kontrollima Proctor-katsega maksimaalset kuivmahumassi ja optimaalset niiskust tihendamise 

jaoks. 

Katsetused Aalto Ülikoolis 

Paekivisõelmete kasutusvõimaluste uurimiseks telliti katseseeria Soome Aalto ülikoolist. 

Külmakerkekatset puudutavad tulemused on kirjas peatükis 4.2.1. Lisaks külmakerkekatsele 

mõõdeti kapillaartõusukõrgusi ning sooritati nihketugevus-, survetugevus- ja 

kompressiooniteimid. Põhijäreldused ja uuritavate materjalide sobivus hinnati Soome 

vaatevinklist lähtuvalt. Uuritavateks materjalideks olid Väo pestud paekivisõelmed ja Reinu 

töötlemata paekivisõelmed. Reinu sõelmeid segati ka 30% Männiku liivaga, Väo sõelmeid 

uuriti puhtalt. 

 Reinu karjääri puistest võetud paekivisõelmed on kõikide kriteeriumite kohaselt 

külmakerkelised, kapillaartõusu kõrgus on >2,5m. Nihketeimi kohaselt ei täida 

materjal tee konstruktsioonikihis kasutamiseks vajalikke nõudeid. Materjali kuivades 

see kivistub, mistõttu muldkehas kasutades võib esineda kahanemispragusid, mis 

avalduvad tee pinnal põikpragudena. Küllastunud olekus proovi kompressiooniteimi 

suhtdeformatsioon oli märkimisväärne (1 MPa juures kasvas ε1 5,8%-lt 9,5%-ni). 

Olukorra muutis oluliselt paremaks 30% Männiku liiva lisamine sõelmetele (1 MPa 

juures kasvas ε1 5,8%-lt 6,7%-ni). 

 Väo pestud paekiviliiv ei ole külmakerkeline ja terastikulise koostise põhjal sobiks 

Soomes dreenkihi ehitamiseks, kui materjalil ei oleks kalduvust puruneda tihendamise 

käigus. Samuti on oht purunemisele ka liikluse poolt põhjustatud dünaamilisest 

koormusest. Kompressiooniteimi ettevalmistamisel oli materjal 9,5% niiskuse juures. 

Katse käigus lisati pidevalt vett (üritati mõõta ka filtratsioonimoodulit, kuid materjali 

filtreerimisvõime oli ödomeetris mõõtmise jaoks liiga kõrge), mis tõstis materjali 

veesisalduse katse lõpuks 14,1%-le (mis kinnitab ka varasemate uuringute tulemusi 
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veeimavusest). Materjali kokkusurutavus oli 1 MPa koormuse juures küllastunud 

olekus kaks korda suurem, kui kuivas olekus. 

Üldise kommentaarina võib öelda, et uuritud materjalid ei sobi Soome arusaama kohaselt 

kasutamiseks tee konstruktsioonikihtides (kandvas ja jagavas kihis), kui nende peal olevad 

konstruktiivsed kihid on õhukesed. 
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Tabel 4.5 

Paekivisõelmete katsete tulemused 

    12,5 8 6,3 4 2 1 0,63 0,5 0,25 0,212 0,125 0,063 

Anelma Algne     100   72,9   47,3     32,2   18,7 

Anelma 559 - Seg     100 95,9 73,9 46,6   26,7 17   11,8 6,8 

Anelma 559 - Gür     100 96,2 78,7 57,1   39,7 30,5   24,6 17,8 

Anelma 559- külm     100 96,9 81,7 60,1   41,6 31,8   25,1 18,1 

Reinu Algne   100 99,8   67,2   40     30,3   23,5 

Reinu 560 - Seg  100 99,9 99,9 92,9 54 28,3   17 11,2   7,7 5,6 

Reinu 560 - Gür  100 99,8 99,8 96,2 69,9 48   33,4 23,8   16,7 12,8 

Reinu 560- külm   100 99,9 95,1 64,7 41,9   28,8 20,8   14,9 11,1 

Kogula Algne     99,9   85   54,3     36,9   28,4 

Kogula 561 - Seg  100 99,7 99,6 98,1 75,4 43   25,7 14,7   7,9 4,7 

Kogula 561 - Gür  100 99,9 99,7 98,9 84,7 62,1   45,4 31,8   21,5 16,5 

Kogula 561- külm 100 99,9 99,6 98,7 83,6 59,2   42,1 29,7   20,1 15,5 

Röstla Algne     100   86,5   60     41   22,7 

Röstla 562 - Seg      100 98,9 83,7 59,9   42 27,8   14,2 4,3 

Röstla 562 - Gür      100 98,5 82,8 62,5   46,9 33,4   17,9 8,9 

Röstla 562- külm     100 98,7 82 59,8   44 31,5   19,6 9,2 

Rummu Algne   100 96   66,9   46,6     29,3   15,6 

Rummu 563 - Seg  100 98,7 92,6 78,2 60,1   43 29,9 18,9   10 4,5 

Rummu 563 - Gür  100 98 92,7 78,2 61,6   46,3 33,3 22,7   13,8 8,9 

Rummu 563- külm 100 98,1 92,5 77,9 58,9   42,7 30,7 21,8   14,9 10,4 
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Tabeli 4.5 jätk 

    12,5 8 6,3 4 2 1 0,63 0,5 0,25 0,212 0,125 0,063 

Marinova Algne     96,2   73,3   50,6     36,7   21,5 

Marinova 564 - Seg  100 98,9 96,5 85,6 64,5 42,8   29,5 21,7   12,7 5,5 

Marinova 564 - Gür  100 98,6 96,8 86,3 64,6 44   32 25,2   18,7 10,7 

Marinova 564 külm 100 98,1 95,1 79,9 56,8 37   26,1 20,4   15,7 9,1 

Väo pestud Algne      100   70 46,6 36,4     18,5   4 

Väo pestud 565 - Seg   100 99,9 94,4 65,6 40,5   25,9 15,5   8 4,5 

Väo pestud 565 - Gür 100 99,9 99,9 93,9 67,1 45,1   31 21,1   12,3 8,6 

Väo pestud 565 - külm   100 100 95,8 70,6 46,4   31,3 21,3   12,7 8,4 

              Seg - algproovist eraldatud tolmuga ja hiljem segatud proovi tulemus 
      Gür - güreeritud proovi tulemus 

           Külm - külmutuse 10 tsüklit läbinud proovi tulemus 
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Tabel 4.6 

Tabeli 4.5 proovide mahumassid, veesisaldused ja kapillaartõusude kõrgused 

  
Proovi 

nr 
Mahumass 

Veesisaldus, peale 

tihendamist 

Mahumassi 

keskmine 

Kapillaartõusu 

kõrgus 

  

Anelma 559 - Seg 1 2139 8,2 

2135  Anelma 559 - Gür 2 2126 8,3 80cm 

Anelma 559- külmutus 3 2141 8,2 

   

Reinu 560 - Seg  1 2145 7 

2138  Reinu 560 - Gür  2 2132 7 61,5cm 

Reinu 560- külm 3 2137 7 

   

      Kogula 561 - Seg  1 2041 9,1 

2055  Kogula 561 - Gür  2 2062 8,9 59cm 

Kogula 561- külm 3 2062 9 

   

Röstla 562 - Seg  1 1943 10,9 

1949  Röstla 562 - Gür  2 1948 10,7 58cm 

Röstla 562- külm 3 1957 10,5 

   

Rummu 563 - Seg  1 2120 7,2 

2130  Rummu 563 - Gür  2 2099 7,3 62,5cm 

Rummu 563- külm 3 2172 6,4 
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Tabeli 4.6 jätk  

Marinova 564 - Seg  1 2079 8,6 

2088  Marinova 564 - Gür  2 2108 8,2 62,5cm 

Marinova 564 külm 3 2076 8,4 

   

Väo pestud 565 - Seg 1 2062 8,5 

2051  Väo pestud 565 - Gür 2 2042 9 40cm 

Väo pestud 565 - külm 3 2050 8,7 
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Tabel 4.7 

Paekivisõelmete ja Männiku kvartsliiva segude katsetuse tulemused 

    16 12,5 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Reinu+liiv 560+566 75%       100 96,1 73,4 53,4 34,7 17,7 11,7 8,2 

Reinu+liiv 560+566 75% gür 100 99,2 98,9 98,8 94,6 72,9 53,2 35,3 18,8 13,8 10,7 

Reinu+liiv 560+566 75% külm 100 99,7 99,4 99,3 94,9 72 51,5 34,3 19 13,3 10,8 

Reinu+liiv 560+566 50%       100 97,8 87,8 73,7 47,9 16,3 8,3 4,8 

Reinu+liiv 560+566 50% gür   100 100 99,9 97,5 82,1 65,1 40,4 13,2 7,9 5,6 

Reinu+liiv 560+566 50% külm   100 99,8 99,7 97,3 81,8 63,8 39 13,1 8 6 

Reinu+liiv 560+566 25%   100 99,3 99,2 95 84,5 69,6 38,4 5,4 2,7 2,0 

Reinu+liiv 560+566 25% gür   100 99,8 99,5 97,5 87,7 73,1 43,2 8,5 4,6 3,4 

Reinu+liiv 560+566 25% külm   100 99,9 99,7 97,6 86,6 69,3 39,3 8,4 4,4 3,2 

Röstla+liiv 562+566 75%       100 98,9 90,8 75,6 53,8 27,9 14,8 3,4 

Röstla+liiv 562+566 75% gür     100 99,9 98,8 88,7 69,9 48,3 26 15,3 5,4 

Röstla+liiv 562+566 75% külm     100 99,9 98,7 87,3 66,4 44,4 23,4 12,9 4,8 

Röstla+liiv 562+566 50%     100 99,8 99,2 92,5 75,1 49,6 18,6 9,7 2,3 

Röstla+liiv 562+566 50% gür       100 99,9 91,9 75,1 48 18,3 10,1 3,9 

Röstla+liiv 562+566 50% külm   100 99,7 99,7 98,5 89,3 71,1 44,5 17,2 9,1 3,5 

Röstla+liiv 562+566 25%     100 99,9 99 90 71,9 40,5 7,7 3,4 1,4 

Röstla+liiv 562+566 25% gür 100 99,4 99 98,9 98 91,6 75,5 45,2 9,7 5 2,4 

Röstla+liiv 562+566 25% külm 100 99,7 99,5 99,4 98,5 90,9 74,2 43,6 9,6 4,6 2,1 
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Tabel 4.7 jätk 

Väo+liiv 565+566 75%   100 99,9 99,7 95,9 74,9 51,7 30,9 13,4 6,5 4,1 

Väo+liiv 565+566 75% gür 100 99,2 99 99 94,5 73,3 54,3 34,9 16,9 9,9 6,5 

Väo+liiv 565+566 75% külm   100 99,8 99,7 95,5 72,3 51,3 33,1 16,4 9,8 6,4 

Väo+liiv 565+566 50%   100 99,7 99,7 96,3 78,3 58,1 32,9 8,6 3,9 2,3 

Väo+liiv 565+566 50% gür 100 99,3 99,2 99,1 96,4 81,1 62,3 38,1 12,6 7,1 4,7 

Väo+liiv 565+566 50% külm     100 99,9 96,7 81,5 63,3 37,9 12,2 6,7 4,4 

Väo+liiv 565+566 25% 100 99,5 99,5 99,4 97,7 89,5 72,5 40,2 6,5 2,4 1,3 

Väo+liiv 565+566 25% gür     100 99,9 98,3 89,7 72,8 41,4 8,7 4,5 3 

Väo+liiv 565+566 25% külm   100 99,6 99,5 97,6 87,4 70,6 41,2 8,7 4,1 2,6 

             % näitab paesõelmete osakaalu segus 

          Gür - güreeritud proovi tulemus 
          Külm - külmutuse 10 tsüklit läbinud proovi tulemus 
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Tabel 4.8 

Tabeli 4.7 proovide mahumassid, veesisaldused ja kapillaartõusude kõrgused 

    
Proovi 

nr 
mahumass 

Veesisaldus, peale 

tihendamist 

mahumassi 

keskmine 

Kapillaartõusu 

kõrgus 

Reinu+liiv 560+566 75% 1 2103 7 

2100  Reinu+liiv 560+566 75% gür 2 2094 7,7 55,5cm 

Reinu+liiv 560+566 75% külm 3 2104 7 

 Reinu+liiv 560+566 50% 1 1933 8,9 

1954  Reinu+liiv 560+566 50% gür 2 1968 8,6 43cm 

Reinu+liiv 560+566 50% külm 3 1961 8,6 

 Reinu+liiv 560+566 25% 1 1922 10 

1919  Reinu+liiv 560+566 25% gür 2 1909 9,8 42,5cm 

Reinu+liiv 560+566 25% külm 3 1926 9,7 

 Röstla+liiv 562+566 75% 1 1901 10,4 

1907  Röstla+liiv 562+566 75% gür 2 1926 10,3 61cm 

Röstla+liiv 562+566 75% külm 3 1893 10,3 

 Röstla+liiv 562+566 50% 1 1898 10,5 

1890  Röstla+liiv 562+566 50% gür 2 1886 10,3 43,5cm 

Röstla+liiv 562+566 50% külm 3 1887 10,2 

 Röstla+liiv 562+566 25% 1 1900 10,2 

1886  Röstla+liiv 562+566 25% gür 2 1878 10,1 35cm 

Röstla+liiv 562+566 25% külm 3 1879 10,2 
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Tabel 4.8 jätk 

Väo+liiv 565+566 75% 1 2010 8,8 

2005  Väo+liiv 565+566 75% gür 2 2015 8,7 37,5cm 

Väo+liiv 565+566 75% külm 3 1990 9 

 Väo+liiv 565+566 50% 1 1954 9,3 

1945  Väo+liiv 565+566 50% gür 2 1938 9,3 39cm 

Väo+liiv 565+566 50% külm 3 1944 9,3 

 Väo+liiv 565+566 25% 1 1878 10,3 

1880  Väo+liiv 565+566 25% gür 2 1881 10,3 34,5cm 

Väo+liiv 565+566 25% külm 3 1881 10,2 
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Tabel 4.9 

Arvutuslikud segud (pesemata ja sõelumata) paekivisõelmete ja Männiku kvartsliiva vahel 

 Puistest võetud materjalide sõelkõverad 

  20 6 2 0,6 0,2 0,06 0,02 0,006 0,002 

Männiku liiv 99,8 99,5 95,5 68,9 5,3 1,7 0,9 0,4 0,1 

Reinu 100 99,8 67,2 40 30,3 23,5 18 10,3 5,7 

Anelema 100 100 72,9 47,3 32,2 18,7 9,6 4,5 2,4 

Aru 100 99,5 72,8 48,7 33,6 20,2 13,5 7,9 4,3 

Kogula 100 99,9 85 54,3 36,9 28,4 22,6 12,7 6,3 

Marinova 100 96,2 73,3 50,6 36,7 21,5 12,7 6,8 4,3 

Rummu 100 96 66,9 46,6 29,3 15,6 10,3 4,7 2,2 

Rõstla 100 100 86,5 60 41 22,7 13,3 6,8 3,5 

Sutlema 100 91,2 58,1 36,7 28,9 24 19,2 9,6 2,6 

Tarva 100 99,8 74,4 49,9 40 28,3 13,9 6,4 3,6 

          

 

30/70 (kvarts/paesõelmed) 

Reinu 99,9 99,7 75,7 48,7 22,8 17,0 12,9 7,3 4,0 

Anelema 99,9 99,9 79,7 53,8 24,1 13,6 7,0 3,3 1,7 

Aru 99,9 99,5 79,6 54,8 25,1 14,7 9,7 5,7 3,0 

Kogula 99,9 99,8 88,2 58,7 27,4 20,4 16,1 9,0 4,4 

Marinova 99,9 97,2 80,0 56,1 27,3 15,6 9,2 4,9 3,0 

Rummu 99,9 97,1 75,5 53,3 22,1 11,4 7,5 3,4 1,6 

Rõstla 99,9 99,9 89,2 62,7 30,3 16,4 9,6 4,9 2,5 

Sutlema 99,9 93,7 69,3 46,4 21,8 17,3 13,7 6,8 1,9 

Tarva 99,9 99,7 80,7 55,6 29,6 20,3 10,0 4,6 2,5 

          

 

50/50 (kvarts/paesõelmed) 

Reinu 99,9 99,7 81,4 54,5 17,8 12,6 9,5 5,4 2,9 

Anelema 99,9 99,8 84,2 58,1 18,8 10,2 5,3 2,5 1,3 

Aru 99,9 99,5 84,2 58,8 19,5 11,0 7,2 4,2 2,2 

Kogula 99,9 99,7 90,3 61,6 21,1 15,1 11,8 6,5 3,2 

Marinova 99,9 97,9 84,4 59,8 21,0 11,6 6,8 3,6 2,2 

Rummu 99,9 97,8 81,2 57,8 17,3 8,7 5,6 2,6 1,2 

Rõstla 99,9 99,8 91,0 64,5 23,2 12,2 7,1 3,6 1,8 

Sutlema 99,9 95,4 76,8 52,8 17,1 12,9 10,1 5,0 1,4 

Tarva 99,9 99,7 85,0 59,4 22,7 15,0 7,4 3,4 1,9 
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Tabel 4.9 jätk 

 

70/30 (kvarts/paesõelmed) 

Reinu 99,9 99,6 87,0 60,2 12,8 8,2 6,0 3,4 1,8 

Anelema 99,9 99,7 88,7 62,4 13,4 6,8 3,5 1,6 0,8 

Aru 99,9 99,5 88,7 62,8 13,8 7,2 4,7 2,6 1,4 

Kogula 99,9 99,6 92,4 64,5 14,8 9,7 7,4 4,1 2,0 

Marinova 99,9 98,5 88,8 63,4 14,7 7,6 4,4 2,3 1,4 

Rummu 99,9 98,5 86,9 62,2 12,5 5,9 3,7 1,7 0,7 

Rõstla 99,9 99,7 92,8 66,2 16,0 8,0 4,6 2,3 1,1 

Sutlema 99,9 97,0 84,3 59,2 12,4 8,4 6,4 3,2 0,8 

Tarva 99,9 99,6 89,2 63,2 15,7 9,7 4,8 2,2 1,2 

          

 

75/25 (kvarts/paesõelmed) 

Reinu 99,9 99,6 88,4 61,7 11,6 7,1 5,2 2,9 1,5 

Anelema 99,9 99,6 89,9 63,5 12,0 5,9 3,1 1,4 0,7 

Aru 99,9 99,5 89,8 63,9 12,4 6,3 4,1 2,3 1,2 

Kogula 99,9 99,6 92,9 65,3 13,2 8,4 6,3 3,5 1,7 

Marinova 99,9 98,7 90,0 64,3 13,2 6,7 3,9 2,0 1,2 

Rummu 99,9 98,6 88,4 63,3 11,3 5,2 3,2 1,5 0,6 

Rõstla 99,9 99,6 93,3 66,7 14,2 6,9 4,0 2,0 0,9 

Sutlema 99,9 97,4 86,2 60,9 11,2 7,3 5,5 2,7 0,7 

Tarva 99,9 99,6 90,2 64,2 14,0 8,3 4,1 1,9 1,0 
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4.2.1 Külmakerkekatse 

Soome Aalto ülikoolis uuriti Väo pestud paesõelmeid, selle segu 30% Männiku kvartsliivaga, 

Reinu pesemata ja sõelumata paekivisõelmeid ning selle segu 30% Männiku kvartsliivaga 

külmakerkelisuse suhtes. Katsemetoodika on kirjeldatud juhendmaterjalis lingil 

http://alk.tiehallinto.fi/tppt/pdf/6-routanousukoe.pdf. 

Kõik uuritavad materjalid güreeriti tabelis 4.4 kirjeldatud andmetega. Külmakerkekatse 

sooritati iga materjaliga kolme erineva koormuse juures (2,5, 15 ja 27 kPa). Katse tulemusel 

saadakse „SP“ väärtus, millega hinnatakse materjali külmakerkelisust. Väärtus saadakse lingli 

kirjeldatud katsemetoodikat kasutades nii, et see modelleerib võimalikult täpselt 

teekonstruktsioonis toimuvaid protsesse. Kõige madalama koormuse, 2,5 kPa juures, 

hinnatakse uuritava materjali külmakerkekindlust (SP0). Suuremate koormuste, nagu 15 ja 27 

kPa kasutamisel hinnatakse külmakerkelisust, kui materjal on paigutatud mingile sügavusele 

(27 kPa võrdub umbes 1 m paksuse konstruktsioonikihiga) teekonstruktsiooni (selle peal 

asetsevad kihid tekitavad uuritavale materjalile koormuse, mille kergitamiseks on vaja jõudu). 

Tulemused on esitatud tabelis 4.10. 

Tabel 4.10 

Külmakerkekatse tulemused 

Nimetus SP0 (2,5 kPa) SP (15 kPa) SP (27 kPa) h24h h96h 

Pestud paesõelmed 0,65 0,55 0,4 2,2 3,5 

70% pestud sõelmed + 

30% kvartsliiv 
0,95 0,3 0,25 1,4 2,8 

Reinu töötlemata 

paesõelmed 
1,6 1,6 1,2 4,0 (6,5) 

70% Reinu töötlemata 

paesõelmed + 30% 

kvartsliiv 

1,5 0,8 1,0 4,2 6,2 

ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) juhiste 

kohaselt on külmakerkekindla materjali SP0 < 0,5 mm
2
/Kh. Sellekohaselt on kõik uuritud 

materjalid kergelt külmakerketundlikud (SP = 0,65…1,6 mm
2
/Kh). Külmakerkeväärtused 

peale 96 h klassifitseerivad materjalid madalast kuni keskmisteni lähtudes tabelist 4.11. 

 

 

http://alk.tiehallinto.fi/tppt/pdf/6-routanousukoe.pdf
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Tabel 4.11 

Materjalide külmakerketundlikkus 

 SP0 (mm
2
/Kh) h24h (mm) h96h (mm) 

Külmakerkekindel < 0,5 < 0,6 < 1,2 

Mõõdukalt külmaohtlik 0,5-1,6 0,6-2,2 1,2-3,7 

Keskmiselt külmaohtlik 1,6-3,3 2,2-4,5 3,7-7,4 

Eriti külmaohtlik >3,3 >4,5 >7,4 

Külmakerkeohtlikkust silmas pidades ei lähtu pestud paekivisõelmetest ohtu külmakergete 

tekkimiseks paigaldades materjali ca 1 m sügavusele teekatte pinnast. Tabeltes 4.6 ja 4.8 

esitatud kapillaartõusukõrgused ei muuda samuti materjali külmakerkeohtlikuks 

(külmakerkekatse kirjelduse kohaselt küllastatakse uuritavat materjali pidevalt veega, mis 

kujutab olukorda, kui külmaläätse tekkepiirkonda tuleb vett läbi kapillaartõusu pidevalt 

juurde). 

4.3 Katsetus Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide laboratooriumis 

Tallinna Tehnikakõrgkooli katselaboratooriumis viidi pestud paekivisõelmeid sisaldavatele 

konstruktsioonidele läbi viis täismõõdulist katsetust. Täpsemalt on kogu katseprotsessi 

kirjeldatud lisas 3, siinkohal peatutakse vaid sõelmete terastikulisel koostisel. 

Tulemused lisa 3 peatüki 3.3 tabelis L3.6 näitavad, et paesõelmete segamine kvartsliivaga 

muudab materjali omadusi parema vastupidavuse suunas. 30% kvartsliiva lisamine pestud 

paesõelmetele muutis materjali sedavõrd, et selle terastikuline koostis praktiliselt ei muutunud 

nii tihendamise kui katsetamise käigus. Erinevust 50% ja 30% kvartsliivasisalduse vahel ei 

suudetud terastikulise koostise põhjal tuvastada. Puhta pestud paekivisõelmete terastikuline 

koostis muutus see-eest nii tihendamise kui ka katse käigus. 

Pestud paekivisõelmed ulatusid katsekasti põhja välja, kus nad olid 60 cm ulatuses 

veeküllastunud olekus ühtekokku 1,5 aastat. Terastikuline koostis sellest siiski ei muutunud, 

seega leondumise nähtust, kus kivim laguneb, ei tuvastatud. Tõenäoliselt ei olnud ajaline 

mõõde selleks piisav. 
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Katsekastis mõõdetud kandevõime väärtused Inspector III-ga näitasid pestud paesõelmete 

niiskustundlikkust. Inspectoriga mõõdeti kandevõimed tihendatud paeliiva pealt kuivalt ja 

pärast tugevalt niisutamist. Kui kuivalt olid kandevõimetulemid võrreldavad kvartsliivaga, siis 

pärast niisutamist langes väärtus ca 30%. Kui [5] kohaselt on keskliiva elastsusmoodul 

120 MPa, siis antud loogika kohaselt võiks pestud paeliiva arvutuslikuks elastsusmooduliks 

lugeda 90 MPa (ehk 30% väiksem). Viidatud allikas [2] pakuti pestud paesõelmete 

arvutuslikuks elastsusmooduliks 80 MPa, mida praegune uuring ka kinnitas. 

Probleeme tekitab paesõelmete tihendamine ja selle kontroll. Katsekastis oli näha, kuidas 

pestud paesõelmetele tekib vibroplaadiga tihandades kihi peale koorik. Seetõttu võeti 

terastikulise koostise analüüs tihendatava kihi ülemise 5 cm seest ja teine selle alt. Tulemused 

on tabelis 4.12 

Tabel 4.12 

Terastikulise koostise tulemused võetuna tihendatud „paeliiva“ ülemise 5 cm seest („koorik“) 

ja selle alt 

Materjal 6,3 2 1 0,63 0,425 0,2 0,1 0,06 0,02 0,006 0,002 

Koorik 99,9 73,5 51 44,5 36,9 25,4 16,5 12 6,8 3,9 1,8 

Kooriku alt 100 71 48,6 39 30,8 18,8 8,4 4 2,9 1,8 1 

Pestud paekivisõelmete tihendusastet mõõdeti Inspectoriga ja hiljem lõikerõngaga. Tavaliselt 

lõpetati „paeliiva“ tihendamine siis, kui vibroplaat hakkas pinnal hüppama ja oli näha, et edasi 

tihendamine vaid lõhub materjali. Katset üles ehitades tihendati 25 cm (kohevalt) paksuste 

kihtide kaupa. Tabel 4.13 näitab mõõdetud väärtusi kihtide kaupa katsekeha ülesehitamisel. 

„Tihendustegur valemiga“ tähendab MNT muldkehade tiheduse kontrolli juhises toodud 

valemit Inspectori näitude kohta. „Paekiviliivale“ valem ei kehti, kuid võrdluse mõttes on 

siiski esitatud. 
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Tabel 4.13 

Kandevõime- ja tihedusmõõteväärtuste tulemused kihiti 

Kiht Materjal Inspector Lõikerõngas 

60 cm „Paekiviliiv“ 96 Mpa (tihedustegur valemiga 1,02) - 

130 cm „Paekiviliiv“ 118 MPa (tihedustegur valemiga 1,00) - 

150 cm „Paekiviliiv“ 138 MPa (tihedustegur valemiga 1,00) 0,85 

170 cm „Paekiviliiv“ 141 MPa (tihedustegur valemiga 1,00) 0,86 

Inspectoriga mõõtes nähti katset ehitades, et tihedus justkui oleks piisav, kuid hiljem 

lõikerõnga analüüse vaadeldes selgus, et paekiviliiv oli alatihendatud. „Paekiviliiva“ ei oleks 

olnud mõistlik edasi tihendada, kuna vibroplaadi all materjal purunes silmnähtavalt ja 

tihendatud kihile tekkis ca 5 cm paksune koorik (joonised 4.6 ja 4.7). Sellest kerkib küsimus, 

kuidas objektil tihendada pestud paesõelmeid saavutamaks vajalikku tihedusastet. 

 

Joonised 4.6 ja 4.7. Kui „paekiviliiv“ oli liiga niiske, purunesid terad kergesti ja kittisid 

vibroplaadi külge tugevalt kinni. Pärast katset oli „paeliiva“ pind nii tugev, et sai pinna 

puhastada tänavaharjaga [Sven Sillamäe] 

Puhta pestud ja pesemata paekivisõelmete tihendamine on mõnevõrra komplitseeritud. Võib 

olla, et katsekastis tehtud tihendamised ei toimunud optimaalse niiskuse juures. 

Tihendamisraskusi toetab uuring viidatud allikas [4] ja kaudselt ka esimesed 
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paekivisõelmetega tehtud uuringud (peatükk 2). Teema vajaks veel edasiseid täpsustamisi, 

tõenäoliselt parim viis paekivisõelmete tihendamiseks on suhteliselt õhukeste kihtidena (ca 

20…30 cm sõltuvalt tehnikast) ning optimaalse niiskuse juures. 

Viidatud allika [6] järgi on võimalik materjalide tihedusi mõõta liivakoonuse, kummiballooni 

ja lõikerõnga meetodiga, mis kõik on sobilikud paekivisõelmetest ehitatud kihi tiheduse 

kontrollimiseks. Teised meetodid on radioaktiivne isotoop, koormamine (staatiline või 

dünaamiline) ja vibrorulliga tiheduse pidev jälgimine. Tegemist on väga operatiivsete 

viisidega, kuid praeguseni ei ole suudetud leida paekivisõelmete puhul nende korrelatsiooni 

kuivmahumassi vahel. Kahjuks ei suudetud leida piisavalt usaldusväärseid seoseid ka antud 

uuringus ja järelikult vajab tihedusekontrolli metoodika veel täpsustamist. 

Viidatud allikate loetelu 

1. Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2014-3). Kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 18.03.14 nr. 0107; 

2. Vilba. P, Sillamäe, S. 2010. „Paekiviliiva kasutusuuringud“. Tallinna 

Tehnikakõrgkool; 

3. Talvik, O. 2011. Sidumata segude füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja tootmise 

nõuetele vastavusse seadmise uuring. TTÜ; 

4. Pestud paeliviliiva katsetööd, lõpparuanne (Maanteeamet 2009-4). Ramboll Eesti, 

märts 2009; 

5. Elastsete teekatendite projekteerimise juhis 2001-51. Maanteeamet; 

6. Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41). Kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264. 
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5 PÕLEVKIVIAHERAINE JA MUUD KARJÄÄRIMATERJALID 

Aherainet on Ida- ja Lääne-Virumaal kasutatud väga laialdaselt metsateede ehitusel. Seetõttu 

keskenduti kõigepealt antud suunale. Varasemalt on sooritatud RMK metsateede monitooring 

[1], mille põhijäreldused olid järgnevad: 

 Ehitades metsatee katendit aherainest, tuleb see segada liivaga täitmaks tühimikke ja 

„stabiliseerimaks“ aherainega kaasa tulevat orgaanikat ning savi. Kaevates metsateid 

lahti, oli võimalik näha suurte kivide vahel savikelmeid, mis niiskudes käitub kui 

määrdeaine vähendades materjali nihkekindlust (joonis 5.1). 

 Aheraine puruneb keskkonnatingimuste käes nii puistes seistes kui ka teekattes olles. 

Hoidmaks konstruktsiooni koos, on vajalik liivaga segamine. 

 Katseliselt on saadud tulemuseks, et aheraine tühiklikkus on ligi 40% nii fraktsiooni 

0/100 kui ka 100/300 mm puhul [2]. Seoses sellega on kihti ka väga raske vajaliku 

tasemeni tihendada. Ka selleks on vaja segada materjali liivaga. Uuringus soovitati 

metsateedel kasutada liiva hulka minimaalselt 30% mahust. 

 

Joonis 5.1 Metsatee katendis olid aheraine tükid kaetud savikelmega, mis tõenäoliselt 

halvendab kihi nihkekindlust [Sven Sillamäe] 
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Lähtudes eelnevast, otsustati TTK teekonstruktsioonide laboratooriumis uurida aherainet 

sisaldavaid konstruktsioone. Katsetati tüüpilisi metsatee katendeid, kus aluspinnasele 

paigaldatakse aheraine. Kokku sooritati viis erineva konfiguratsiooniga katset. Eelkõige 

muudeti tihedusastet, mida mõõdeti Inspector-seadmega ja aherainesse sissesegatava materjali 

hulka/olemust. Põhijäreldused tehtud katsetest: 

 Aherainest valmistatud teekonstruktsiooni kihti tuleb segada heakvaliteedilise liivaga 

(oluline on eelkõige peenosiste sisaldus, mis peaks jääma väiksemaks, kui 5%), mida 

peaks olema kogu materjali mahust vähemalt 30%. 

- Ühes katses segati aherainesse ka suure peenosisesisaldusega (ca 8%) kruusa. 

Tekkinud segu deformatsiooniomadused olid oluliselt kehvemad, kui liivaga 

segamise puhul. 

 Aheraine tihendamise kontrollimiseks sobib dünaamiline koormusseade ja näiteks 

Inspectori puhul peaks näit olema vähemalt 150 MPa. Madalamate väärtuste puhul ei 

ole kiht piisavalt tihe. Lisades kihile liiva 50% ja rohkem, võib näit olla ka 120 MPa, 

nagu nõuab teetööde kvaliteedinõuded [3] kruusatee pinnalt, kuna taoline materjal 

läheneb omadustelt rohkem kruusale, mida on lihtsam tihendada. 

Metsateede katendid ehitatakse reeglina olemasoleva maapinna peale, mille omadused 

kõiguvad suurel määral, sisaldavad orgaanikat ja on niiskustundlikud. See võib tingida 

vajaduse kasutada geosünteetilisi eraldavaid vahekihte (geotekstiile) ja armeerimismaterjale 

(geovõrgud). Kasutades aherainega kokkupuutes geosünteete, tuleb arvestada asjaoluga, et 

materjali terakoostis on väga jäme (fraktsioonid 0/100 ja 100/300) ning osised on teravate 

nurkadega. 

Katsete sooritamisel kontrolliti ka geosünteetide vastupidavust, eelkõige katsetati geovõrke, 

aga ühe katse puhul ka geotekstiili. Valides viimase vastavalt NorGeoSpec 2012 juhendile 

[4], tagatakse materjali vastupidavus. Taolised maksimaalsed teraläbimõõdud ei sobi 

kasutamiseks levinud geovõrkudega, mille ava diagonaal on ca 40 mm. Katsetes siiski taolisi 

võrke prooviti ja probleeme ei esinenud. Projektis võidakse nõuda vahekihi ehitamist aheraine 

ja geovõrgu vahele tagamaks mineraalmaterjali ja geosünteedi omavaheline parem kontakt. 

Teise alternatiivina on olemas suurema avamõõduga geovõrgud. 

Põlevkiviaherainet võib kasutada ka teede muldkehades. Maanteeameti muldkehade 

projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis  [2] käsitleb eraldi peatükis ka aherainet, mis ütleb 

järgmist: 
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 Teede mulletes kasutamisel peab põlevkiviaheraine orgaanilise aine sisaldus olema 

alla 10%, mida tuleb kontrollida laboratoorselt kuumutuskao meetodil. 

 Põlevkiviaherainet võib mulde ehitamisel kasutada juhul, kui põlevkiviaherainest 

konstruktsioonikihi tühimikud on täielikult täidetud dreeniva pinnasega, mille 

maksimaalne terasuurus on D ≤ 16 mm (edaspidi antud kontekstis kui liiv) ning mille 

filtratsioonimoodul maksimaalsel tihedusel on vähemalt 0,5 m/ööp (EVS 901-20 

järgi).  

 Jalgteedel ja alla 300 a/ööp liiklussagedusega teedel (k.a. sõiduautode parklate 

muldkehas), millel on tolmuvaba kate või mis on pinnatud ja mille talihoolde 

seisunditasemeks on kehtestatud seisundinõuete määruse mõttes tase 1, on lubatud 

kasutada põlevkiviaherainet ka liivaga segamata. Sellisel juhul tuleb tagada, et 

aherainel ei oleks püsivat kokkupuudet veega ja et aheraine pealispind saaks kiilutud 

killustikuga (või aherainekillustikuga), et vältida dreenkihi materjali hilisemat 

segunemist aherainega.  

 Aheraine tühiklikkus määrab segamiseks vajaliku liiva koguse mahuliselt. Katseliselt 

on saadud tulemuseks, et tühiklikkus on ligi 40% nii fraktsiooni 0/100 kui ka 100/300 

mm puhul. Arvestades liiva ja aheraine segamise tehnoloogiast tulenevat 

segamistäpsust, on soovituslik vahekord liiv/aheraine 50/50 kuni 60/40. Eesmärk on 

tagada kõikide tühikute täitumine liivaga. Aheraine tühiklikkus tuleb laboratoorselt 

määrata valitud aheraine fraktsioonile enne kasutuselevõtmist, mille alusel tuleb 

määrata vajaliku liiva kogus.  

 Aherainet pole lubatud kasutada veega kokkupuutuvates mulde kihtides. Aherainet 

tohib muldes kasutada projekteerimisnormide mõistes 1. ja 2. niiskuspaikkonnas ning 

seda juhul, kui projekteerija on ette näinud meetmed, et vältida aherainest 

konstruktsioonikihtide ja pinnasevee vaheline kokkupuudet.  

 Aheraine purunemiskindlus peab muldes kasutamisel jääma alla LA40 ja peenosiste 

sisaldus peab olema väiksem kui f4. 

Põlevkiviaherainest valmistatakse ka killustikku. Selle omaduste määramist ja neist lähtuvaid 

kasutusvõimalusi käsitleb Maanteeameti killustikust katendikihtide ehitamise juhend [5]. 

5.1 Muud karjäärimaterjalid 

Muudeks kaevanduslikeks jääkmaterjalideks võiks lugeda väga suure peenosise- ja 

savisisaldusega liivasid ja kruusasid, mille filtratsioonimoodulid ei vasta teedeehituses nõutud 

tingimustele. Taolisi materjale on võimalik kasutada terastikulise koostise muutmise teel 
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lisades näiteks juurde jämetäitematerjale (materjal terasuurusega 2…32 mm) või hea 

filtratsioonimooduliga liiva. Tehnika on sisuliselt sama, mis peatükis 4 käsitletud 

paekivisõelmete puhul. Ometi jäävad peenosised materjali sisse, mistõttu lõppkvaliteet ei 

pruugi olla piisavalt ühtlane ja ka tekitatud uue materjali omadused võivad jääda liiga 

niiskustundlikeks. 

Karjäärimajanduses levib järjest enam täitematerjalide sõelumisega samaaegne pesemine, mis 

võimaldab eemaldada liigsed peenosised tõstes oluliselt lõpptoodangu kvaliteeti. Seda 

põhimõtet kasutatakse juba mõnda aega näiteks ühe karjääri paesõelmete vääristamisel. 

Pesemine iseenesest ei ole karjäärides tundmatu nähtus, kuid peamiselt on seda tehtud 

väiksemates mahtudes spetsiifilise otstarbega killustiku tootmisel (näiteks pindamiskillustik, 

betoonis kasutatavad teatud fraktsioonid). 

Kaevanduslike materjalide kvaliteedi tõstmiseks ja seeläbi nende efektiivsemaks 

kasutamiseks tuleks suure peenosisesisaldusega materjale pesta. Pesemisseadmeid käsitleb 

täpsemalt peatükk 6. 

Pesemise jääkide kasutamine sõltub järelejääva materjali omadustest. Näiteks Rõstla 

dolomiidikaevanduses pestakse mõningaid killustikufraktsioone, millest jääb järgi nn „muda“, 

millest on ehitatud kõik karjääri sõiduteed ja platsid. Projekti raames vaadeldi ka seda 

materjali tehes lõimisanalüüs (näidatud tabelis 5.1) ja määrates mineroloogiline koostis 

(viimane on joonistel 4.1 ja 4.2 ning tabelites 4.1 ja 4.2 tähistatud kui „Rõstla sete“). Selle 

materjali laiemaks kasutuselevõtuks võiks kaaluda jätku-uuringut. 

Tabel 5.1 

Rõstla sette lõimis (läbib sõela ava massiprotsentides) 

6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 0,02 0,006 0,002 

100 97 77 55 40 27 14 6,3 1,2 0,3 0,1 

On ka teada, et väga tolmseid paekivisõelmeid on katsetatud kruusateede kulumiskihtide 

ehitamisel. Sama on võimalik teha pesemisjäägiga, olgu tegemist paesõelmetest või 

kruusadest/liivadest välja pestud materjaliga. Kruusateede kulumiskihi minimaalne 

peenosisesisaldus on 7…8%, mille minimaalne savisisaldus (< 0,002 mm) võiks olla 25 

kaaluprotsenti peenosiste hulgast (Tee ja teetööde kvaliteedinõuded sätestavad minimaalseks 

savisisalduseks 7% kruuskatte täitematerjalist). Savi seob kuival ajal kruusa kompaktseks 



82 

 

kõvaks kehaks. Sisaldades teataval määral vett, ei anna ta kuivamisel kogu veetagavara ära ja 

terakesed jäävad üksteisega liitunuks saviterakeste vahel tekkiva vee pindpinevuse arvel. 

Kruusateede katenditele kehtib kindel kruusa terastikuline koostis, mida tuleb tihti erinevatest 

sõeltutud fraktsioonidest kokku segada. Vajalik saviosis võib antud juhul tulla 

pesemisjäärgist. 

Välja pestud savi, kui sel on olnud vajalikud omadused, on kasutatud ka keskkonnaehitusel 

prügilate veekindlate kihtide ehitamisel. 

Viidatud allikate loetelu 
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Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 18.03.14 nr. 0107; 
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6 KARJÄÄRIMATERJALIDE PESUSEADMED JA PESEMINE 

Materjalide tootmisel ja kaevandamisel on kohustus toota sertifikaatidele vastav materjal. 

Turg nõuab üha enam kvaliteetsemaid materjale. Kaevandamisel materjalidele kvaliteedi 

andmiseks toodetakse neid kindla fraktsiooniga. Selleks on vaja karjääris materjale töödelda. 

Paratamatult tekib selle käigus jääkmaterjale. Nüüdseks on tekkinud vajadus kunagisest 

jääkmaterjalidest toota ehituseks sobiliku toodet. Tootjad soovivad tõsta ka karjääri 

toodangut. Selleks et rohkem toota, on vaja võimalikult palju kaevadatavat materjali välja 

müüa. Toodangut saab tõsta tootmises tekkiva jääkmaterjalide vähendamisega, milleks peab 

töötlema kaevandatavat jääkmaterjali. 

Tootmise juures loogiline lahendus on maksimaalselt algmaterjalist ehituseks sobilik materjal 

toota võimalikult väikese kuluga. 

Hetkel on kaevadamisel sobimatu materjal enamasti kõrvale hunnikusse seisma tõstetud. 

Teinekord on õnnestub seda realiseerida erinevateks otstarveteks, kuid materjali kõrk kvaliteet 

võib osutuda ehituses kasutamisel ohuks. Kvaliteedi tõstmiseks on mitu võimalust. Kas lisada 

tootmisliinile kohe uus protsess, mis tõstab tootlikust ja vähendab jääkmaterjalide osakaalu 

või siis töödeldakse jääkmaterjale hiljem eraldi. 

Jääkmaterjalid millest jutt käib on paekivist sõelmed või mõni muu tolmne materjal. 

Tavaliselt ei saa sellist materjali eriti kuskil ära kasutada ja see seisab kasutult hunnikus. 

Samas tuleb leida ka sellisele materjalile rakendus. Selles osas on mitu lahendust, kas 

kasutada karjääri kultiveerimisel või mingi muu toote toomise juures. Siiani seisnud materjal 

sisaldab suhteliselt suures koguses veel ehituseks sobilikku materjali, mida eemaldamisel 

kasutatakse pesemist ja sõelumist. Sõelumisel kasutatakse erineva läbimõõduga sõelu 

(joonised 6.1 ja 6.2). Selline seadeldis ei ole efektiivne märja materjali sõelumisel. Märgunud 

materjal ummistab sõelad ning ummistunud sõelaga edasi töötamiseks tuleb seda puhastada. 
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Joonised 6.1 ja 6.2. Sõelumise seade [Karel Saar] 

Materjali pesemine on protsess, mille käigus sisendmaterjal läbib erinevad sõelad ja pesuri, 

kus eraldatakse peenosis ja soovi korral ka erinevad fraktsioonid (joonised 6.3 kuni 6.5). 

 

Joonis 6.3. Materjali pesemise ja sõelumise seade [Karel Saar] 
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Joonised 6.4 ja 6.5. Materjalide pesuseadmed [Karel Saar, Sven Sillamäe] 

Pesemise puhul ei ole enam oluline, kas sisendmaterjal on märgunud või ei. Karjääris 

pesemiseks on vaja pesemise seadet, vett ja materjali ladustamiseks vajaliku pinda. 

Üldine tööprotsess näeb välja selline, et karjääri rajatakse seadme jaoks plats. Platsi alla 

paigaldatakse vajalikud vee juurde- ja äravoolutorud. Seadeldis koosneb materjali söötjast, 

mis eemaldab materjalist suuremad rahnud (joonised 6.6 ja 6.7). 

 

Joonised 6.6 ja 6.7. Pesuseadme esimene sõel ja eraldatud rahnud [Karel Saar] 

Edasi liigub materjal juba pesuseadmesse, kus toimub materjali pesemine ning 

fraktsioonisesse sõelumine (joonis 6.8). 
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Joonis 6.8. Pesuseade koos sõeltega [2] 

Pesuseadmes pihustatakse materjalile vett ning pestakse kivi puhtaks eemaldades peenosise. 

Pestud materjal läbib mitu erinevat sõela ja jagatakse fraktsioonidesse (joonis 6.9). 

 

Joonis 6.9. Pesuseadmest väljuvad erinevad fraktsioonid [2] 

Materjale on võimalik erinevate seadmetega sõeluda mitmesse erinevasse fraktsiooni. 

Sõelumisest järgi jääb vee ja peenosise segu, mis juhitakse seadmest välja settebasseini lastes 

peenosisel välja settida. Peenosised võidakse lasta välja settida ka settebasseinides, kust viib 

konveier materjali filterpressi, millega pressitakse välja suuremosa vett võimaldades saada 
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saueosised kätte „konsentreeritud“ kujul (veesisaldus järelejäänud materjalis on alla 15%) 

(joonised 6.10 ja 6.11). 

 

Joonised 6.10 ja 6.11. Settebassein ja filterpressist väljunud materjal [Sven Sillamäe] 

Settiva materjali terastikulist koostis saab muuta sõeladega, millega kontrollitakse välja 

sõelutava ehitusmaterjali fraktsioone. Sellega määratakse ära liiva terastikuline koostis pestes 

välja peenosis. Seda sama vett saab uuesti pesemise juures ära kasutada, vaja on lasta 

materjalil settida ning pumbaga uuesti vesi pesurisse pumbata. 

Pesuseadmeid on statsionaarseid ja mobiilseid. Eesti tingimustes on mõistlik kasutada 

väiksemaid mobiilseid seadmeid, sest teid ehitatakse üle Eesti, karjäärid on väiksed ning 

ühtlaselt laiali jaotatud. Selleks tuleb tihti seadet ühest karjäärist teise transportida. Põhilised 

kasutusvaldkonnad oleksid kruusa, liiva ja paekivi pesemine ning sõelumine.  

Kruusa puhul saab väga efektiivselt toota kruuskillustiku erinevaid fraktsioone ja liiva, kui 

seade ühendada vahetult purusti järgi, millega saab eemaldada purustamise käigus tekkinud 

tolmu ja peenosise tootes pestud ja väga madala tolmusisaldusega killustikku ning liiva 

(joonised 6.12 kuni 6.15). 

 

Joonised 6.12 ja 6.13. Pesemisseademest väljuvad materjalid ja kruuskillustik [Karel Saar] 
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Joonised 6.14 ja 6.15 Pestud kruusliiv [Karel Saar] 

Looduslikust kruusast 0-20 välja sõelutud rahnud on võimalik purustades ja läbi pestes ära 

kasutada. Materjali saab vastavalt karjääri tootlikkusele koguda ning piisava hulga juures, 

nõudluse tekkides, ehituseks sobilikuks materjaliks toota. Purustamise käigus tekkiv tolm on 

võimalik ära kasutada karjääri kultiveerimise juures täites näitaks karjääri põhja ja siludes 

nõlvu. Materjalide kasutus on 100%. 

Kruuskillustikud fr: 4/8; 8/12; 12/16 kasutatakse asfaldi ja betooni tootmise juures. Sellistel 

materjalidel on esitatud nõue, et tolmu sisaldus peab olema maksimaalselt f2 (2%). Kasutades 

materjali pesu juba purustamise käigus ei ole vajadust eraldi fraktsioonide pesuks. 

Materjali pesemise vajadus tuleb veel sellest, et lubjakivi kaevandamisel on tihtilugu lubjakivi 

vahel savi kihid. Lubjakivi kaevatakse teinekord ka veepiiril või sellest ka allpool. Märgunud 

savi on killustikust eemaldada väga raske, kuid kasutades materjali pesemise võimalust ei ole 

see tootmisel enam probleem ning ei vähenda karjääri tootlikust. Tulemusena on toodetav 

materjal fraktsioonidega  4/16, 16/32, 32/64 ja „paekiviliiv“ praktiliselt tolmuvabad. 

Lubjakivi pesemisel on oluline meeles pidada asjaolu, et väljapestud tolmu on võimalik 

kasutada asfaltbetoonis kasutatava filleri või koguni tsemendi tootmises. 

Järgnevalt täitematerjalide tootmisest. Kõigepealt murtakse paekivi lahti kasutades selleks 

lõhkamist ning thakse esimene purustamine (joonis 6.16). Esmase purustamise järgselt 

transporditakse materjal esimesse sõelumisse, kus eraldatakse õiged fraktsioonid. Suuremad 

tükid saadetakse edasi järgmisesse purustisse (joonis 6.17). 
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Joonised 6.16 ja 6.17. Paekivi esmane purustamine ja esmane sõel [Karel Saar] 

Kui vajalikud jämedad fraktsioonid on eraldatud, suunatakse materjal edasi järgmisesse 

purusti ja sõelade sektsiooni (joonis 6.18). Kui purustatud materjal on saavutanud vajaliku 

fraktsiooni, lastakse see edasi sõelumisse ja pesurisse, kus eraldatakse fraktsioonid ja 

eemaldatakse tolm (joonised 6.19 ja 6.20). 

 

Joonis 6.18 ja 6.19 Purustid ja sõelad ning pesur koos sõeladega [Karel Saar] 
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Joonis 6.20. Pesuri liiva ja tolmu eraldamise sektsioon [Karel Saar] 

Eelnevalt toodi välja erinevad seadmed ja nende tööprotsess. Eestis on liivad tihtilugu puhtad 

ja ei vaja eraldi pesemist. Põhiline osa jääkmaterjale tekib paekivist killustiku toomisel, kuid 

ülejääv materjal sõltub karjääri asukohast. Lõuna-Eestis kasutatakse näiteks paekiviekillustiku 

jääkmaterjali põldude pH taseme reguleerimiseks. Põhja-Eestis on erinevates karjäärides 

aastakümnete jooksul välja sõelutud killustikust suurtes kogustes paesõelmeid, mis hetkel 

seisavad suuresti kasutamata, kui välja arvata Väo karjääris toimuv pesemine ja „paeliiva“ 

tootmine.  

„Paeliiva“ tootmiseks saaks kasutada ka lihtsamaid seadmed, mis on mõeldud just liivade 

pesemiseks, mis lihtsustaks ja kiirendaks protsessi teistes karjäärides. Meetodite sobilikkust 

tuleks siiski tõestada. Seadmeteks on näiteks trummelsõelad, „logwasher“- (joonis 6.21) ja 

„bucketwheel“-seadmed (joonis 6.22). „Logwasher“  ja „bucketwheel“ on mõeldud saviste ja 

peenemate materjalide puhastamiseks, kus spetsiaalsed labad lagundavad savitükid materjalis 

lahti. 
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Joonised 6.21 ja 6.22. „Logwasher“ [3] ja „Bucketwheel“ pesuseade [4] 

Viidatud allikate loetelu 

1. Terex Washinsystem [www] http://www.terex.com/washing-systems/en/index.htm 

(12.05.14) 

2. Terex Washingsystem Aggresand Tehnical Spetcification [www] 

http://www.terex.com/washing-

systems/en/idc03/groups/webcontent/@web/@tws/documents/web_content/ucm03_08

1372.pdf (12.05.14) 

3. TRIO (http://www.trioproducts.com/washers) 16.05.14 

4. Terex Washinsystem T150 Tehnical Spetcification [www] 

http://www.terex.com/washing-

systems/en/idc03/groups/webcontent/@web/@tws/documents/web_content/ucm03_08

1333.pdf (21.05.14) 
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KOKKUVÕTE 

Projektis hinnati kõigepealt olemaolevate paekivisõelmete hulka. Ümardatult on kokku 

arvutatud paekivisõelmeid ladustatud 7,1 milj m
3
, suur osa neist vanad kuhilad Harku, 

Rummu, Vasalemma ja Anelema karjäärides. 

Projekti täpsemaks vaatluseks kaasatud karjääride (kirjeldatud Lisa 1) kaevandamismaht on 

2/3, so 68% kogu paekivi kaevandamismahust (võttes hulka tehnoloogilise- ja 

tsemendipaekivi, siis 70%. Käsitletud Kurevere ja Aru-Lõuna moodustavad praegu olulise osa 

tehnoloogilisest paekivist ja tsemenditoormest). Sama proportsiooniga hinnates võib öelda, et 

ladustatud paekivisõelmeid on täna karjäärides ca 10 mln m
3
 (ainuüksi Väo karjääris on 

hinnanguliselt 4 mln m
3
). Number võib olla veel suurem arvestades hajusalt asuvaid 

väikekuhjasid ja seda, et enamus karjääre oma jäätmelubadel paekivisõelmeid ei kajasta, kuna 

kaevandamisloa või jäätmekavaga on ette nähtud materjali kasutamine rekultiveerimiseks. 

Hinnates paekivisõelmete iga-aastast juurdeteket arvestati ehituspaekivi keskmise 

kaevandamismahtuga 2,2 milj m
3
/a (kokkuvõte aastatelt 2008-2012), millest  sõelmete 

keskmine osakaal moodustab vahemiku 20 – 30%. Kokku teeb see hinnanguliselt 

paekivisõelmete juurdetekkeks 440 - 660 tuh m3/a. 

Kahjuks ei õnnestunud hinnata, palju sellest kogusest iga-aastaselt realiseeritakse (põldudele 

lupjamiseks, sidumata segudesse killustikaluste ehitamisel, kruusa ja liiva hulka, 

tehnoloogilise toormena jne) ja palju jääb jäägiks. Allesjäävate sõelmete hulk sõltub karjääri 

asukohast. Mõningates karjäärides sõelmeid alles ei jää või on kogus marginaalne (nt Rõstla, 

uued sõelmed Väos). 

Jäätmelubades kirjeldatakse ehituspae puhul konkreetsete kaevandajate liigutatavaid 

sõelmekoguseid ümardatuna 1 milj m
3
/a, kuid see on kogus, mille deklareerimist jäätmeiks 

nõutakse peale kolme aastast seismist. Enamasti on selleks arvestatud kogused, mis 

paigutatakse konkreetsetesse jäätmepuistangutesse või võetakse sealt taaskasutusse (näiteks 

Tondi-Väo 270 tuh m
3
/a). Väga ligikaudse hinnangu kohaselt on kolme viimase aasta 

sõelmeid kokku karjäärides ca 1 - 1,5 milj m
3
. 

Projektiga uuriti põhjalikult paekivisõelmete vastupidavust ajas ja nende kasutusvõimalusi 

teedeehituses. Kokkuvõtlikult võib öelda järgmist: 

 Paekivisõelmete karema kasutamise huvides tuleks materjale pesta (pesemisseadmete 

tutvustamiseks kirjutati pesemisseadmetest spetsiaalne peatükk). Pesemata materjali 

on võimalik teedeehituses kasutada kohtades, kus ei ole nõutav filtreerivus ning mis ei 

ole pidevas veeküllastunud olekus. On avastatud, et paesõelmed on leondumisohtlikud 

ning kaotavad algsest kandevõimest 30…50% niiskuse tõustes üle optimaalse taseme. 
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 Pesemata paekivisõelmetega on võimalik „stabiliseerida“ ühtlase terastikulise 

koostisega liiasid, millel on raske saavutada vajalikku tihedusastet. Erinevas 

vahekorras segud on võimalikud olenevalt vajalikust filtratsioonimoodulist. 

 Pestud paekivisõelmed (sõelmed, mille peenosisesisaldust on oluliselt vähendatud, 

„paekiviliiv“) purunevad tihendades oluliselt (katsetustes peenosiste sisaldus tõusis 

algselt 4%-lt 6…8%-ni), mis jätkub ekspluatatsioonis olles dünaamilise koormuse all. 

Selle vältimiseks võiks pestud paekivisõelmeid segada keskliivaga. Katsed näitasid, et 

juba 30% keskliiva lisanemisel oli purunemine oluliselt väiksem. Suurema 

dünaamilise koormuse all soovitame pestud paekivisõelmeid segada keskliivaga 

vahekorras 50/50, mis võimaldaks nende turvalise kasutamise maanteede muldkehade 

töötsoonides. Soovitust toetab ka külmaohtlikkuse mõõtmine, millekohaselt on pestud 

paekivisõelmed mõõdukalt külmaohtlikud ning kapillaartõusu kõrgus väike. 

 Seoses paekivisõelmete mineroloogilise koostise, varasemalt avastatud leondumisohu 

ja tehtud kompressiooniteimide tulemustega ei peaks ka liivaga segatud 

paekivisõelmeid kasutama dünaamilise koormuse all siis, kui materjalid on pidevalt 

optimaalset niiskustaset ületavas seisundis. 

 Pestud paekivisõelmed „puhtalt“ sobivad kasutamiseks kohtades, kus ei esine 

märkimisväärset dünaamilist koormust ehk platside ja hoonete all ning trasside (kui 

need ei asu teede all) tagasitäidetel. 

 Edasist uuringut vajaks paekivisõelmete operatiivne tiheduse kontroll objektil. 

Paekivisõelmete tihendamine peaks toimuma õhemate kihtidena, kui puhta kvartsliiva 

puhul optimaalse niiskuse juures. Vastasel juhul ei tihene kiht ühtlaselt. 

Põlevkiviaheraineladestustesse on paigutatud 2011. aasta seisuga ca 200 mln t killustiku 

tootmiseks sobivat aherainet (mittepõlenud ladestused). Neist suurimad on Estonia (96 mln t) 

ja Viru kaevanduse (36 mln t) töötavad ladestused ning Ahtme mittetöötav ladestus (algselt 29 

mln t), mida hetkel taaskasutatakse killustiku tootmisel [Staiger jt 2012]. Killustikuks 

töödeldava materjali potensiaal aherainekogusest on ca 55-60%. Seega paikneb 

aherainemägedes kokku 110 – 120 mln t potentsiaalset killustikku (põlevkivi kaevandamis- ja 

jäätmekoguseid arvestatakse tonnides, paekivil kuupmeetrites. Aherainearvutustes on suhe 

enamasti 1,75 ehk kuupmeetrites on hulk ca 63 – 69 milj m
3
). Kogu selle mahu töötlemine 

killustikuks võtaks aega aastakümneid. Heaks näiteks on Kiviõli ja Aidu aheraineladestused, 

mis on suuresti juba taaskasutatud. 

Aheraine iga-aastase tekke maht on arvutuslikult keskmiselt pool kaevandatavast põlevkivi 

kogusest (kaevandatav maht kokku on hetkel ca 18 mln t/a) ehk ca 9 mln t/a. 

Allmaakaevandustes on tekkiva materjali osakaal suurem, karjäärides väiksem, kuna 

selektiivsel kaevandamisel jäetakse teatavad vahekihid koos katendiga koheselt karjääri 

tagasipuisteks ja neid kaevandatud põlevkivi hulka ei arvestata. 

Aheraine lisandumine on seni olnud suurem, kui selle taaskasutus. Keskmiselt aastatel 2008-

2012 ladustati iga aasta 5,3 – 7,2 mln; keskmine taaskasutus oli 47% [Staiger jt 2012], millest 

saab järeldada, et kasutusse läks tagasihoidlikul hinnangul ca 3-4 mln t/a (osa sellest mitte 

killustikuna, vaid killustamata aherainena). Põlevkiviaheraine kasutusvaldkondi on muidki, 
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näiteks tsemenditööstuses kasutatakse seda tsemendi koostisosana, Eesti Energia ja RMK 

kasutavad palju oma taristu rajamisel. 

Kivimi omaduste sobides on aherainele parim kasutus killustikus purustamine. Maanteede 

ehitusel peavad materjali omadused vastama Maanteeameti nõuetele. Laias laastus võeb 

öelda, et täna toodetakse üle poole killustikust ehitus-paekivist (ca 1,5milj m
3 

jättes siinjuures 

kruuskillustiku välja, kuna selle mahtu hinnata pole õnnestunud), kuid olulise osa moodustab 

juba ka aherainekillustik (ca 1 milj m
3
), mille osatähtsus tõenäoliselt tõuseb veelgi. 

Killustamata aheraine kasutusviisideks on muldkehade ehitamine vastavalt Maanteeameti 

muldkehade projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele ning ajutiste teede ja metsateede 

ehitamine. 

 

Projekti alustamisel püstitatud eesmärgid said täidetud. Loodame, et tehtud uuring saab olema 

kasvõi osaliselt aluseks tänaste kaevanduslike jääkmaterjalide veelgi laialdasemale 

kasutamisele.  Täname projekti rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskust. 
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LISA 1 Karjääride nimistu 

L1.1 Analema  

1. Anelema dolokivikarjäär, Anelema maardla 

2. Asukoht 

Anelema, Halinga vald, Pärnu maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6498700, Y = 532900. 

3. Asend maastikul 

Aluspõhjalisel platool, Pärnu-Jaagupi keskusest 5 km kirdes, Pärnu-Jaagupi alevi idaosast ca 

1,5 km kaugusel intensiivses viljeluses olevas põllumajandus- ja hajakülamaastikus (Enge, 

Eerma ja Anelema küla). 

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 1960ndad aastad. 

Pärnu Kommunaalettevõtete Kombinaadi alluvuses olnud Anelema dolomiidimaardlas murti 

käsitsi ehituste tarbeks tükikivi. 1967.aastal anti karjäär üle Pärnu Ehitusmaterjalide Tehasele. 

Anelema karjääris alustati tööstuslikku killustikutootmist 1968. aastal. 1991.aastal sai Pärnu 

Ehitusmaterjalide Tehase õigusjärglaseks AS Reiden ning 1993.a. reorganiseerimise 

tulemusena Anelema karjääri baasil moodustatud AS Reiden Dolomiit, kes kaevandab 

Anelemas tänaseni. 

Anelema dolokivikarjääri kehtiv kaevandamisluba on aastast 2005, pindalaga 44,3 ha. 2012. 

aastal lisati sellele laiendus ning lisandus uus ettevõte. Kaevandusmaht viimasel kümnendil 

oli suurim aastatel 2006 – 2008 (aastamaht ca 200 tuh m
3
). Järgmistel aastatel on 

kaevandamine oluliselt vähenenud, kuna olemasoleva mäeeraldise piires oli maavara 

tarbevaru ammendumas. Peale lühiajalist seisakut (2010.-2011. a ei kaevandatud), taotleti 

karjäärialale laiendus. 2012. aasta lõpul oli Anelema I ja II dolokivikarjääris kahele ettevõttele 

(AS Reiden Dolomiit, Nurme Teedeehituse OÜ) kinnitatud aktiivne varu 2094 tuh m
3
, aasta 

lõpul jõuti kaevandada 25,6 tuh m
3
.  

5. Materjali kasutuse siht 

Maavara kasutuseesmärk on tükikivi ja killustik ehitusbetooni ning asfaldi- ja betoonisegude 

valmistamiseks. Käesoleva aasta aprillis alustati killustiku tootmist dolokivist, mille 

survetugevus vastab margile 1000 - 1200 ja LA on vahemikus 28 - 33 ühikut.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 
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Kaevandatava maavara keskmine paksus on 10-11 meetrit. Anelema I ja II dolokivikarjääri 

mäeeralduste pindala on 55,5 ha. Põhjavee taset on alandatud ligikaudu 10-12 meetrit, 

tasemele 14-15 m ü.m.p. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjääri kaevandatav maavara on ehitusdolokivi. Dolokivi on põhiliselt keskmise- kuni 

paksukihiline. Maardlas paiknev dolokivi varu kuulub füüsikalis-mehaaniliste omaduste 

poolest Eesti parimate hulka. Kaevandatav dolokivi lasub kuni 2–3 m paksuse moreenist ja 

murenenud dolokivist koosneva katendi all. Kaevandatava maavara keskmine paksus on 10–

11 m ulatub 12,5 m-ni aladel, kus katendi paksus on alla 1m. Kaevandatava tarbevaru lamami 

absoluutne kõrgus jääb 15–16 m piiridesse ü.m.p. Karjääri uues osas kavandab AS Reiden 

Dolomiit maavara väljata ühe 10–12 m meetrise astanguna.  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Alam-Siluri ladestiku Jaani lademe Anelema kihistu, millele Anelema karjäär on 

holostratotüübiks. 

9. Jääkide kogused karjääris 

Anelema karjääris on aastakümnete jooksul kogunenud suurel hulgal dolokivisõelmeid, 

millest suur osa on porsunud ja väheperspektiivne materjal. Killustiku sõelmete hinnanguline 

kogus ladestus 1 on hinnanguliselt 37 tuh m
3
 ja ladestus 2 hinnanguliselt 17 tuh m

3
. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Varasema ja ka uue laienduse ala kõige reaalsemaks hilisemaks korrastamise suunaks on 

veekogu, millele olulisi alternatiive ei ole. Karjääri läänepoolses osas (ca 1/3 karjäärist) on 

teostatud nõlvade kalded. 

11. Geoturismialane väärtus 

Karjäär on kõrge geoturismialase väärtusega, kuna võimaldab esitleda ulatuslike näidisseinte 

näol Vanaaegkonna Siluri ladestu Jaani lademe kivimeid ja neis toimunud protsesse. Anelema 

karjäär on Anelema kihistu holostratotüüp, mistõttu on oluline säilitada läbilõige ka karjääri 

korrastamise järel eksponeerituna. Ühtlasi on oluline võimaldada ligipääs eksponeerimiseks 

kohandatud seinaosale ka karjääri töötamise ajal, milleks karjääris on ohtrasti võimalusi. 

Kasutatud allikad 

1. Maardla registrikaart nr 47. Anelema. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister 

(19.05.2014) 

2. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1145574/10+Anelema+KM

H-programm+3.pdf (21.05.14) 

3. http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Anelema%20kihistu (21.05.14) 
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Joonis L1.1. Anelema karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

 

Joonis L1.2. Sõelmete ladestu 1 (vasakul) ja 2 ja nende ligikaudsed põhja pindalad Anelema 

karjääris. Maa-ameti kaart 
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Joonis L1.3. Anelema karjääri sõelmete ladestu 1. Vaade läänest. [Aat Sarv] 
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L1.2 Aru-Lõuna 

1. Aru-Lõuna lubjakivikarjäär, Kunda maardla 

2. Asukoht 

Andja küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6592000, Y = 

641000. 

3. Asend maastikul 

Karjäär asub Haljala – Kunda maanteest ida pool, Kunda linnast 5 km lõunas. Karjääri 

lääneservas kulgeb Rakvere – Ubja – Kunda raudteeharu, kuhu on ühendatud karjäärist 

väljaveoteed. Raudteed pidi veetakse karjäärist toore (samuti Ubjast põlevkivi) 

tsemenditehasesse. Karjääri ümbritsevad peamiselt metsased alad, põhjapool varasemad 

(ammendatud tsemendilubjakivi toorme) karjäärid. Lähimad külad on umbes 1 km kaugusel 

loodes (Andja), kagus (Jäätma) ja edelas (Aresi). Karjäär asub Kunda ja Toolse jõe vahelisel 

alal. 

4. Senine kasutuslugu 

Kundas alustati tsemenditootmisega 1871. aastal. Sajandi lõpul hakati toormeks kasutama 

varasema mergellubja (kaevati Kunda jõe põhjast) asemel lubjakivi. 1896. aastal rajati 

Rakvere – Kunda raudtee toorme (lubjakivi) ja valmistoodangu veoks. Aru-Lõuna karjääri 

kasutuslugu seondub Kunda neljanda tsemenditehase rajamisega, mis läks käiku 1962. aastal 

(uuringud Aru-Lõuna karjääri ruumis algasid 1959.aastal). 

Kunda maardla on riikliku tähtsusega lubjakivi maardla kogupindala 2427 ha. Kaevandatakse 

üheaegselt nii tsemendi- kui ka ehituslubjakivi. 

Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud Kunda maardlas AS-ile Kunda Nordic 

Tsement aastast 2004 (Aru-Lõuna karjäär) pindalaga 317 ha. Kaevandamise keskmine 

aastamaht on 610 tuh m
3
 tsemendilubjakivil ja 350 tuh m

3 
ehituslubjakivil. 2012.a lõpu 

seisuga oli tsemendilubjakivi aktiivne varu karjääris 5006 tuh m
3
 ja ehituslubjakivil 8139 

tuh.m
3
 ning aasta jooksul kaevandatud maht vastavalt 325 ja 218 tuh m

3 
(Maavaravarude 

koondbilansid, 2012).  

5. Materjali kasutuse siht 

Tsemendi-  ja ehituslubjakivi. Kuna tsemenditööstuse toormeks vajaliku puhtusastmega 

lubjakivi paikneb läätsjate kehadena massiivi sees, on vajalik kaevandada ka ülejäänud kivim, 

millest toodetakse kõrgekvaliteedilist ehituskillustikku. 

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud AS Kunda Nordic Tsement aastast 2004 Aru-

Lõuna karjäär, pindalaga 317 ha. Kasuliku kihi paksus on karjääris keskmiselt 16 m, karjääri 

sügavus on ca 20m ja kogu pindalaks 50 aastase kasutusaja jooksul ca 2,7 km
2
. Aru-Lõuna 
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karjääri varu asub kogu mahus põhjavee tasemest madalamal ja kaevandamiseks on alates 

kuuekümnendatest aastatest põhjavett välja pumbatud ning Toolse jõkke suunatud. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on tehnoloogiline (tsemenditootmiseks, peamiselt Lasnamäe 

lademe ülemine osa ja Uhaku lade)  ja ehituslubjakivi (peamiselt Lasnamäe alumine ja Aseri 

lade). Lubjakivist valmistatud killustik vastab füüsikalis-mehaaniliste katsetuste andmetel 

kõrgemargilisele ehituskillustikule esitatavatele nõudmistele (purustatavuse mark 800, 

külmakindlus mark 25 tsüklit, kaalukadu peale 25 külmatsüklit 2,3%, kaalukadu Los 

Angelese katsel 27–31% – III klass).  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Aseri, Lasnamäe, Uhaku lade. Tsemendilubjakivi kompleks kuulub Kõrgekalda ja Väo 

kihistusse (Aru-Lõuna läbilõikes esindatud Kostivere, Pae ja Rebala kihistik), mille ajalised 

vasted teatud mööndustega on Uhaku ja Lasnamäe lade. Aseri lademe kivim pakub huvi 

ehituslubjakivina. 

9. Jääkide kogused karjääris 

Olulisi jääke ei teki, kuna tehnoloogilisest kivist ülejääv osa kasutatakse ehituskillustiku 

toormena. 

Tootmisjääkidena esineb paekivisõelmeid, mida realiseeritakse suhteliselt edukalt. 

Tsemenditoormel kivimi saviainete sisaldus enamasti probleeme ei põhjusta, samas on 

oluline, et MgO tase ei ületaks lubatud norme. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

AS Kunda Nordic Tsement on oma tegevusse suhtunud väga heaperemehelikult – 

kaevandatud on korrektselt, karjääri alal on maavara väljatud järk-järgult, jätmata 

kaevandamata tervikuid. Kaevandamise tulemusena on suurele alale kujunenud tasane, puhta 

põhjaga karjäär. Käesoleval ajal karjäär laieneb, kaevandatud ala on kasutusel mitmete 

tootmisprotsesside all. Peale tsemendilubjakivi varu ammendamist Aru-Lõuna maardlaosal 

jätkub seal teatud aeg ehituslubjakivi kaevandamine. Otstarbekas on maardla lõunaosas 

kaevandada üheaegselt nii tsemendi- kui ka ehituslubjakivi, et veekogu täitumisel jätkata 

ehituslubjakivi kaevandamist põhjaosas.  

Karjääri ala korrastamisel kujuneb sinna Eesti mastaape arvestades väga suur, ligikaudu 3 

ruutkilomeetri suurune sügav veekogu, mille suurimaks väärtuseks võiks pidada vähemalt 35 

miljoni kuupmeetri suurust magevee varu.  

11. Geoturismialane väärtus  

Karjääris on ulatuslikult paljandatud Kesk-Ordoviitsiumi Aseri, Lasnamäe ja Uhaku lade ning 

võimalik ettevalmistada selle läbilõike esinduslik paljand (selles osas on ka karjääri 

omanikfirmaga läbi räägitud). Kuna karjäär paikneb geoturismi seisukohalt olulisel 
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võimalikul marsruudil, omab see kõrget potentsiaali nii stratigafiliselt (idapoolne tüüp 

Lasnamäe läbilõikest), fossiilselt (paljandub Uhaku lademe vanust määrava trilobiidiliigi 

Xenasaphus devexus massesinemise kiht (rahvusvaheline tähtsus)), tehnoloogiliselt hea näide 

kolme kohaliku maavara kasutamisest tsemendi tootmiseks (koos Ubja põlevkivi ja Kunda 

sinisaviga). 

12. Ettepanekud 

Perspektiivne kasutus on kasutusloa järgi rekreatiivse veekoguna, kuigi selleni ilmselt niipea 

ei jõuta. Praegu ja ka lähitulevikus osa alast kasutusel tootmispindadena. Karjääri territoorium 

on väga ulatuslik, mistõttu vääriks ala mitmekesisemat rakendust ka kaevandamise jätkumise 

ajal. 

Kasutatud allikad 

1. Maardla registrikaart nr 18. Kunda. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 

2. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1194868/TOOLSE-

L%C4%C4NE+JA+ARU-L%D5UNA+LAIENDUSE+KMH+ARUANNE.pdf 

(21.05.14) 

3. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1161697/Aru-

L%F5una+II+seletusk.pdf (21.05.14) 

Joonis L1.4. Aru-Lõuna karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

L1.3 Harku 

1. Harku I-IV karjäärid, Harku maardla 

2. Asukoht 
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Hüüru küla, Saue vald ja Laabi küla, Harku vald, Harju maakond. Asukoha koordinaadid: X = 

6584630, Y = 532260. 

3. Asend maastikul 

Harku järvest läänes Harku klindilahe lääneveerul ja Suurupi klindipoolsaare platool, Tallinn-

Keila maanteest põhja pool. 

4. Senine kasutuslugu 

Harku karjääri piirkonda on aastasadu kasutatud ehituspae murdmiseks (Kadaka murd, 

Ilmandu murd jt), mis hoogustus eriti tsaariaja lõpul. Tsaariajal ja Eesti Vabariigi ajal 

kaevandati siit paasi ainult ehituskivina (klompkivi), mida näeme mitmete tolleaegsete 

eeslinnade puitmajade soklikorruste ja tootmishoonete seintes. Harku karjäär oli nõukogude 

perioodil Balti sõjaväeringkonna ainus paekillustikuga varustaja, kust kogu vajalik 

ehituskillustik raudteel transporditi kuni Leedu lõunapiirini.  

Praegune kaevandaja aktsiaselts Harku Karjäär on asutatud 1991. aastal.  

5. Materjali kasutuse siht 

Karjäärist kasutatav maavara on ehituslubjakivi. 

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Kehtivad karjääride (I, II, IV, V) mäeeraldised kokku on hetkel pindalaga üle 91 ha. Neist 

värskeimas (V) on kaevandamisluba välja antud 24.04.2014 osaühingule Balti Kivi.   

7. Kaevandatav maavara 

Harku karjääri kihilist ehituslubjakivi iseloomustavad järgmised andmed: 

keskmine tihedus 2,62 g/cm
3
, veeimavus 1,5%, survetugevus kuni 1000 kg/cm

2
, külmakindlus 

üle 50 tsükli, savi ja tolmuosade sisaldus 0,2 – 0,5%. Kasuliku kihindi paksus karjääri 

edelanurgas ulatub kuni 15,5 meetrini (Kunda kuni Kukruse lade). 

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Harku karjääri edelanurga seinas paljandub Alam- ja Kesk-Ordoviitsiumi läbilõige kõige 

täielikumal kujul: alates Volhovi lademe Saka kihistikust kuni Kukruse lademe Maidla 

kihistiku basaalse K-kihindini. Tootsa põlevkivilasundi kihid B-st F-ni on õhukeste 

vahekihtidena oma väljakiildumisvööndis veel eritletavad, paekihtide (Kaksikpaas, Roosa 

paas jt) paksus on Virumaalt Harjumaani hästi välja peetud ja lähevad kasuliku toormena 

lõhkamisel kogu lasumiga ühte kasuliku maarde koosseisu. Seni on killustiku tootmiseks 

ulatuslikult kasutatud Lasnamäe, Uhaku ja Kukruse paljanduva osa paasi, viimastel aastatel 

väljatakse ka Aseri ja Kunda lademe paas, nagu Väo karjääriski. Killustiku toormeks sobib ka 

lamava Volhovi lademe paas, eriti selle alumine Saka kihistiku osaliselt dolomiidistunud 

glaukoniitpaas Tõlinõmme savikama merkivi vahekihtidega kihistiku all, mida seni pole 

vajalikuks peetud väljata (Männil 1990). Tuleb rõhutada, et Tõlinõmme kihistiku paas on 

ehitusomadustelt sarnane Juuru lademe Varbola kihistu sagedaste merkivi vahekihtidega paele 

Reinu karjääris, mida viimastel aastatel on edukalt kaevandatud keskmise kvaliteediga 

killustiku tootmiseks. Tallinna-lähiste karjääride jääkvarud on kogu kõlbliku pae väljamise 
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korral märkimisväärsed. 

9. Jääkide kogused karjääris 

Harku karjääri vanemat osa iseloomustavad rohked lahti lõhatud ja maha jäetud toorme 

kuhilad. Harku endisel karjäärialal asub vana sõelmete puistang, mida on käsitletud AS 

Maves poolt koostatud uuringus. Käesolevas töös on hinnatud selle mahuks 204 tuh m
3
. 

Käesoleval ajal ladustatakse töötava karjääriosa paesõelmed karjääri süvise põhjaosas vastu 

endist raudteetammi. Selle puistangu maht on praegu hinnanguliselt 250 tuh m
3
. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Karjääri rekultiveerimisega ei ole alustatud. Karjääri kinnitatud varud on lähiajal 

ammendumas. Tallinna linn ei ole otsust langetanud karjääriala tuleviku osas.  

11. Geoturismialane väärtus  

Harku karjääri seindes on avatud Tallinna ümbruse aluspõhja paelasundi kogu Kesk-

Ordoviitsiumi esinduslik läbilõige (Volhovi lademest Kukruse lademeni) koos mõlema piiriga 

iseloomustades kihtide eripära kogu platoolise sedimentatsiooni perioodil Kesk-

Ordoviitsiumis enne põkkumist Avaloonia ürgkontinendiga. See väärib esindusliku 

näidisseina kujundamist ja sellega rahvusvahelisele geoturismile avamist võimaldades 

ligipääsu igale kihile detailvaatlusteks ja süvauuringuteks. Arengulooliselt tervikliku läbilõike 

tutvustamine on oluline osa geoloogiliste teadmiste levitamisel loodushariduses ja Balti klindi 

esinduslikkuse tõestamisel UNESCO looduse maailmapärandi nimekirja esitamisel.  

12. Ettepanekud 

Sobivaim viis eeltoodu elluviimiseks on kaldtee rajamine pikki murru lääne seina karjääri 

edelanurgas. Karjäärile on suurepärane juurdepääs kõrvalolevalt maanteel, piisab vaid parkla 

rajamisest karjääri lähedusse. 

Kasutatud allikad 

1. Suuroja, K. 2006. Põhja-Eesti klint. Eesti looduse sümbol. Tallinn. 

2. Männil, R. 1990. The Ordovician of Estonia. In: Field Meeting Estonia 1990. An 

Excursion Guidebook. TA Geoloogia Instituut. Tallinn. 

3. Kolats, M., Väizene, V. 2008. Kuidas paistab killustikku kaevandav ettevõte 

Internetis. Rmt: Valgma, I., Õnnis, A-Õ. (koost, toim). Killustiku kaevandamine ja 

kasutamine. Eesti Mäeselts. TTÜ MI. Tallinn. 

4. Maardla registrikaart nr 161. Harku. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 



104 

 

 

Joonis L1.5. Harku karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Eesti Maa-amet. 

 

Joonis L1.6. Harku endise karjääri sõelmete puistang ja selle põhjapindala (pindobjekt 

punasega). Maa-ameti kaart  
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Joonis L1.7. Harku karjääride praegusaegne sõelmete puistang karjäärisüvise põhjaosas ning 

selle põhjapindala (pindobjekt punasega). Maa-ameti kaart 

L1.4 Kurevere 

1. Esivere ja Kurevere dolokivikarjäärid, Kurevere maardla 

2. Asukoht 

Kurevere küla, Hanila vald, Lääne maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6498600, Y = 

473800. 

3. Asend maastikul 

Aluspõhjalisel platool, loopealsel ja loometsas, Virtsu asulast 5 km põhjakirdes, Kurevere 

küla asub karjäärist 1,5 kuni 2 km idas, lähinaabruses on tuulepark.  

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 2009.a. Kurevere maardla on üks kuuest üleriigilise tähtsusega 

dolokivimaardlast. 2011. aastal kaevandati neist tehnoloogilist dolokivi ainsana Kurevere 

maardlas, kaevandaja AS Nordkalk. Kurevere II dolokivikarjäär (pindalaga 10,4 ha) on 

praktiliselt ammendatud ja kaevandamisluba lõppenud (2011). Uue mäeeraldusena on 

kaevandamisluba väljastatud samas maardlas AS-le Nordkalk Esivere karjääri nime all 2009. 

aastal (pindalaga 82,0 ha), mil kaevandati 23,8 tuh m
3
, 2010.a. 172, 2011.a. 142 ja 2012.a. 

174 tuh m
3
. 2012.a lõpu seisuga oli aktiivne varu Esivere karjääris 4794 tuh.m

3
 

(Maavaravarude koondbilansid, 2012).  

Nordkalk kasutab tehnoloogilist tooret oma kontserni tehastes Põhja-Euroopas. Paekivi 

kasutatakse paljude erinevate purustatud ja peenestatud toodete valmistamiseks, mida 

müüakse kaubamärgi Nordkalk all. Paekivitooteid kasutatakse näiteks maaparanduses 

happelisuse neutraliseerimiseks, heitgaaside puhastamiseks elektrijaamades, vee 

leelistamiseks, loomasöötades ning täiteainena asfaldis, paberis ja plastides. Nordkalk toodab 
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paekivitooteid Soomes kümnes kohas, Rootsis viies, Eestis kolmes ja Poolas neljas kohas. 

Dolokivi kaevandatakse Eestis Kureveres. 

Kurevere maardlas taotleb mäeeraldust ka OÜ Cristof Varahaldus, mis loodi 2011. aasta 

veebruaris. Ettevõtte üheks põhitegevusalaks on planeeritud tehnoloogilise dolokivi 

kaevandamine ja turustamine. Saadav toodang leiaks kasutamist peamiselt väetise ja 

isolatsioonimaterjalide tootmises ning osaliselt terasetööstuses.  

 5. Materjali kasutuse siht 

Tehnoloogiline toore, mis transporditakse karjäärist välja killustikuna. Jäägina jäävad karjääri 

paekivisõelmed, mida on suhteliselt vähe toorme kõrge tehnoloogilise väärtuse tõttu (kõrge 

magneesiumkarbonaadi sisaldus).  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Karjääri sügavus ligikaudu 8 meetrit, sellest kasuliku kihi keskmine paksus 6,4 m ja katendi 

paksus kuni 1,4 m. Esivere dolokivikarjääri mäeeralduse pindala on 82,0 ha. Põhjavee taset on 

alandatud ligikaudu 4-5 meetrit. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjääri ainus kasutatav maavara on kõrgekvaliteediline tehnoloogiline dolokivi. 

Tehnoloogilise kivimi täpsem koostis leidub geoloogiliste uuringute aruannetes ja maardla 

registrikaardil. Kurevere maardlas on kõik Jaagarahu lademe dolokivi erimid kõlblikud ka 

ehituskillustiku tootmiseks. Killustiku garanteeritud purustatavuse mark on „600“, valikuliselt 

rifikivimist „800“ kuni „1000“ (massikadu < 17,2 %), kulutatavuse mark l-2, l-3 (massikadu 

23...37 %), külmakindlus 50 tsüklit.  

8. Lademeline ja kihistuline kuuluvus 

Alam-Siluri ladestik, Jaagarahu lade. Jaagarahu lademe avamus ulatub Lääne-Eesti saartelt 

(Saaremaa ja Muhu) Mandri-Eesti edelaossa (Pärnu- ja Läänemaa lõunaosa). Kasuliku kihi 

moodustab Jaagarahu lademe Muhu kihistu Vilsandi kihtide dolokivi. Dolomiidistunud 

rifimoodustiste alumisel ja ülemisel piiril on selged settelünka tähistavad kulutuspinnad. 

Lamamiks on Jaani lademe Paramaja kihistu domeriidid ehk domekivid.  

Jaagarahu lademe alumine piir ei ole terav, lademe allosas lasuv savikas dolokivi asendub 

järkjärgult lademe domeriidi ja savika dolokiviga. Geoloogilise aruande kohaselt on eristatud 

Esivere uuringuruumis dolokivi järgmisi erimeid: 

 valkjashall ja kollakat rifidolokivi; 

 tumehalli rifidolokivi; 

 helehalli ja kollakashalli rifirusu dolokivi; 

 helehalli, kohati kollakashalli pisikristallilist dolokivi; 

 nõrgalt savikat pisikristallilist dolokivi; 

 halli kuni tumehalli savikat dolokivi. 
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Mäeeraldise alal nagu ka Kurevere maardlal avaldub esmakordselt bituminoosse dolokivi 

erim, mida iseloomustab tumepruun värvus, spetsiifiline lõhn löögi järel ja teatud „rasvasus“ 

siledal pinnal. See tuleneb kujunemisest varjatud šelfi vaikseveelises laguunilähedases 

keskkonnas. 

9. Jääkide kogused karjääris 

Karjäärist saadava materjali kasutus on ettevõtte andmeil ligikaudu 98%. Sõelmeid on 

minimaalsetes kogustes kasutatud kohalike teede korrastamisel. Müügiosakond on jälginud 

suuremate (tee)ehitusprojektide ilmumist Lõuna-Läänemaa piirkonnas, et vajadusel ja 

sobivusel oma toodangut pakkuda. Seni ei ole sõelmetele (jäägid) sertifikaati taotletud, 

nõudluse ilmnemisel ollakse valmis seda tegema. Kurevere karjääri keskosas asuva sõelmete 

ladestu ligikaudne pindala on 1,05 ha ja ligikaudne arvestuslik maht 63 tuh m
3
. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Nii Kurevere ammendatud kui ka Esivere karjääris on põhjaveetase väljapumpamise teel 

alandatud ja ammendatud Kurevere karjääri kasutatakse sorteerimis- ja laoalana, milline 

tegevus jätkub tõenäoliselt veel mitmeid aastaid. Sorteerimissõelmetega on asutud täitma 

Kurevere karjääri nõlvu selle idanurgas. 

11. Geoturismialane väärtus 

Kurevere karjäärid on kõrge geoturismialase väärtusega, kuna võimaldavad esitleda ulatuslike 

näidisseinte näol Vana-aegkonna Siluri ladestu Jaagarahu lademe kivimeid ja neis toimunud 

protsesse. Kurevere karjääri (ammendatud) põhjanurgas (ja ka mujal) on esinduslikke näiteid 

(läbilõikeid) riffikehadest, mis võimaldavad selgitada siluriaegse madalmere elustikku ja 

settimisbasseinis toimunud protsesse. 

Peamine väärtus on loodushariduslik, fossiilne ja geomorfoloogiline. Objekt asub olulise 

turismimarsrutide (Tallinn – Virtsu - Kuressaare mnt, EuroVelo Läänemere rannikurada) 

vahetus läheduses ja on orgaaniliselt seotav Siluri geopargi edasiarendusena. 

12. Ettepanekud 

Ette valmistada näidissein ja astmelise nõlvaga kallaktee põhjaveetasemest kõrgemale jäävas 

ulatuses, soovitavalt Kurevere karjääri põhjanurga läheduses (kus paljandub ka riffikeha) või 

idaserval, jättes selle osa rekultiveerimisel puistega matmata. Sel juhul tuleb vastav astang 

puhastada ripetest nii, et oleks kõrvaldatud igasugune varinguoht. Järsk külg tuleb tõkestada 

ülevalt valliga, tiheda põõsastiku või piirdega.  

Kasutusjärgselt karjääri tühim täitub põhjaveega põhjavee tasemeni. Piirkonnas tõenäoliselt ei 

ole tehislikul ujumiskohal erilist perspektiivi, kuna läheduses on mereannal populaarsed 

ujumiskohad olemas. 
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Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 82. Kurevere. Maardlate nimistu väljavõte. 

Keskkonnaregister. (19.05.2014). 

2. www.nordkalk.ee 

3. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1174495/Seletuskiri+_Esivere+II_.p

df (21.05.14) 

 

Joonis L1.8. Punase piirjoonega Kurevere ammendatud karjäär, Punase pinnaga Esivere 

karjäär. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

 

Joonis L1.9. Sõelmete ladestu (pindobjekt punasega) Kurevere karjääris. Ligikaudne pindala 

1,05 ha ja ligikaudne arvestuslik maht 63 tuh m
3
. Maa-ameti kaart 
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Joonis L1.10. Kurevere karjäär, rifikehand karjääri kirdenurgas. [Aat sarv] 

Joonis L1.11. Kurevere karjäär, üldvaade karjäärialale, keskel ladustatud sõelmete kuhi. [Rein 

Einasto] 

L1.5 Kogula 

1. Kogula lubjakivikarjäär, Kogula maardla 

2. Asukoht 

Kogula küla, Kärla vald, Saare maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6462200, Y = 397900. 
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3. Asend maastikul 

Kuressaarest ca 15 km lääne pool, Kuressaare – Kihelkonna maanteest 1 km edelas. Karjäär 

asub aluspõhjalise tasandikulise platoo serval, ümbritsetud metsamaadest, Ulje külast vahetult 

loodes ja Arandi külast 1 km lõunas. 

4. Senine kasutuslugu 

Lubjakivikarjääri rajamise algus on 2005.a., varem kaevandati samas kruusa ja murti käsitsi 

paasi. Kogula maardla on kohaliku tähtsusega lubjakivi maardla kogupindala  84,4 ha. 

Maardlas on  madalamargiline ehituslubjakivi ja -dolokivi. Kaevandamise keskmine 

aastamaht on kuni 60 tuh m
3
 ehituslubjakivi. 2012.a lõpu seisuga oli ehituslubjakivi aktiivne 

varu Kogula I ja II karjääris kokku  1857 tuh m
3
 ning aastas kaevandati 70,9 tuh m

3
, 

põhjaveetasemest allpool paiknev ehitusdolokivi varu (1505 tuh m
3)

 on passiivne 

(Maavaravarude koondbilansid, 2012).  

AS Level tegutseb aastast 1991, kes neljas karjääris Saaremaal toodab pae- ja 

kruusakillustikku, kruusa, liiva ja täitepinnast. Kuressaares asuvas üksuses valmistatakse 

kaubabetooni, betoontooteid ja asfaltbetooni ning müüakse täitematerjale väiketarbijatele. 

5. Materjali kasutuse siht 

Ehituskillustik, mis kulub peamiselt Saare maakonna teedeehitusele ja ehitusbetooni 

tootmiseks. Aastal 2011 kaevandas AS Level 16,1 tuh m
3
 ehituslubjakivi.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud aastast 2005 AS Level pindalaga 22,7 ha ja 

alates 2012. aastast Kogula II karjäär OÜ Moreen pindalaga 8,14 ha.  

Karjääri sügavus ligikaudu 5 meetrit, kaevandamine toimub käesoleval ajal pealpool põhjavee 

taset. Osa aktiivset tarbevaru jääb põhjaveetasemest allapoole. Selle kaevandamiseks tuleb 

veetaset alandada ~3m ja eemaldatav vesi pumbata 400 m lõuna pool asuvasse Pühajõkke. 

Veetaseme alandamisel võivad ~1km raadiuses salvkaevud jääda kuivaks. Dolokivivaru (3 

plokk) on passiivne keeruliste hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kaevandatav maavara on madalamargiline ehituslubjakivi ja dolokivi. 

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Ülem-Siluri ladestiku Paadla kihistu Sauvere ja Soeginina kihtide lubjakivid. Sauvere kihid 

jagunevad kaheks osaks: ülal helesinakashall kuni helerohekashall, tihe, kõva dolomiidistunud 

lubjakivi (paksus keskmiselt 3,8 m), all hall, tihe, kõva dolomiitne lubjakivi (3,0 m 

keskmiselt). Soeginina kihitide kivim on helehall kuni pruunikas poorne dolokivi, mis on 

välisilme järgi jagatud kaheks – 2,3 ja 3,6 m paksusega kihindiks. 
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9. Jääkide kogused karjääris 

Karjääri teenindusmaal kuhjades seisab arvestatavas koguses paekivisõelmeid (fraktsioon 

0/10 ja 0/20), mida jõudumööda realiseeritakse. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Rekultiveerimisega ei ole alustatud, karjääri pind on suuresti kasutusel killustiku tootmiseks 

ja ladustamiseks. 

11. Geoturismialane väärtus 

Saarte Silurimaa geopark tugineb peamiselt Saaremaa unikaalsetele ürglooduse 

monumentidele – rannikupankadele. Geoturismi seisukohalt on oluline, et külastajatele oleks 

avatud ka tehispaljandeid, millised ei ole kaitsealused loodusmonumendid. Kogula karjäär on 

üks väheseid selliseid karjääre Saaremaal, kus paljandub lubjakivi, milles, erinevalt dolokivist 

esineb hästisäilinud fossiile. Kogula külas asub ka kunagine Paadla paemurd, mis on Paadla 

lademe stratotüübiks. Asukoha tõttu stratotüüpses rajoonis on Kogula karjäär ulatusliku 

läbilõike ja kahe lademe piirikihtide avamuse tõttu ühtlasi eriti väärtuslik stratigraafiliselt. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 80. Kogula. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 

2. http://maavarad.egk.ee/maeeraldised/kogula/kogula.html (21.05.14) 

3. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=937035/Eelt%F6%F6+Geop

argi+rajamiseks+Eestis+I-kd.pdf (21.05.14) 
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Joonis L1.12 . Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

 

Joonis L1.13. Kogula karjääri peenfraktsioonide ladestu 1 (vasakul) ligikaudse pindalaga 0,55 

ha ja ligikaudse arvestusliku mahuga 18 tuh m
3
 ning ladestu 2 (paremal) vastavalt 0,72 ha ja 

50 tuh m
3  

karjääri kaguosas. Maa-ameti kaardid 
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Joonis L1.14 ja L1.15. Kogula karjäär, ladustatud peenfraktsioon 0/20 [Rein Einasto]. Kogula 

karjäär, ladustatud sõelmed, fraktsioon 0/10 [Aat Sarv] 
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Joonis L1.16. Kogula karjääri seinas avanevad erineva paksusega dolomiidistunud lubjakivi 

kihid. [Aat Sarv] 

L1.6 Marinova 

1. Marinova dolokivikarjäär, Marinova maardla. 

2. Asukoht 

Marinova, Meremäe vald, Võru maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6405000, Y = 709600. 

3. Asend maastikul 

Maardla asub aluspõhjalisel tasandikulisel platool, piirneb põllumajandusmaadega läänes ja 

metsamassiiviga idas, Meremäe asulast 4 km idas, Vastseliina – Petseri maanteest 2 km kagu 

pool, külgnedes vahetult Eesti idapiiriga.  

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 2007.a. Marinova maardla on kohaliku tähtsusega dolokivi maardla 

kogupindala 53,5 ha. Kaevandatakse ehitusdolokivi. Mäeeraldusena (13,37 ha) on 

kaevandamisluba väljastatud AS Põlva Teed. Kaevandamise keskmine aastamaht on 60 tuh 

m
3
 (2012. a 47,9 tuh m

3
). 2012.a lõpu seisuga oli aktiivne varu 871 tuh m

3
 (Maavaravarude 

koondbilansid, 2012).  

5. Materjali kasutuse siht on ehitusdolokivi, mis peamiselt kulub Lõuna-Eesti teedeehitusele.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Mäeeralduse pindala on  pindalaga 13,37 ha. Karjääri sügavus ligikaudu 10 meetrit. 

Kaevandatavast 10 meetri paksusest lasundist asub pool vee all. Kuna karjäärist vett välja ei 

pumbata, siis veetasemest madalamale jäävat paekivi saab näha vaid siis, kui see on peale 
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lõhkamist karjääri põrandale nõrguma tõstetud. Paekihtide ülemine poolteist meetrit, põhjavee 

pealne osa, on tugevalt karstunud ja ilmselt glatsi-dektooniliselt rikutud.  Pinnakatte paksus 

ulatub maardlas kuni kuue meetrini. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on ehitusdolokivi.  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Ülem-Devoni ladestiku Plavinase lade. Karjääris paljanduvad Pskovi kihistu ülemise osa 

dolomiidid moodustades ligikaudu 10 meetri paksuse lasundi. Geoloogiliste uuringute 

tulemusena selgus, et dolomiidi lasundi ülemine pool on tugevalt purustatud ja karstunud. 

Lasundi keskosas kõvemates kihtides on rikkalikult fossiile, kulutusjälgedega kihtpoorseid ja 

koralle (biokonglomeraat).  

9. Jääkide kogused karjääris 

Karjääris on ladestatud paekivisõelmeid (mittestandartne jääk), mida realiseeritakse suhteliselt 

edukalt Lõuna-Eesti põldude lupjamiseks.  

11. Geoturismialane väärtus (stratigraafiline, loodushariduslik, fossiilne, geomorfoloogiline, 

tehnoloogiline jm). 

Marinova karjääris on esindatud Eestis väikese levimisulatusega Devoni ajastu paekivi. Kuna 

karbonaatkivimite paljandeid on Kagu-Eestis väga vähe, sisaldab siinne kivim olulist 

fossiilset ja stratigraafilist informatsiooni. Marinova karjääri dolokivi lasundi ülemine pool on 

tugevalt purustatud ja karstunud, mistõttu avaneb siin huvitavat informatsiooni 

geomorfoloogiliste protsesside kohta. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 612. Marinova. Maardlate nimistu väljavõte. 

Keskkonnaregister. (19.05.2014). 

2. Põldvere, Ain, 2012. Kagu-Eesti karbonaatne Devon pakub geoloogile üllatusi. Eesti 

Geoloogiakeskuse Toimetised 11/1. Tallinn. 

3. Põldvere, Ain, Grünberg, R. 2005. Marinova ehitusdolokivi maardla täiendav 

geoloogiline uuring. Eesti Geoloogia Fond, 4413. 

4. http://www.ut.ee/BGGM/eestigeol/Marinova.pdf (21.05.14) 

5. http://maavarad.egk.ee/maeeraldised/marinova/marinova.html (21.05.14) 
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Joonis L1.17. Marinova karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

Joonised L1.18 ja L1.19. Marinova karjäär, lasuvusrike karjääri kaguosas. Marinova karjäär, 

vaade sõelmeladestule. [Rein Einasto] 

L1.7 Reinu 

1. Reinu lubjakivikarjäär, Reinu maardla 

2. Asukoht 

Seli-Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6550100, Y = 

542300. 
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3. Asend maastikul 

Reinu maardla asub Raplamaal, Hagudi raudteejaamast 5 km ning Hagudi – Koigi – Oela 

teest ja Koigi külast 2,5 km loode pool aluspõhjalisel saarkõrgendikul, mis ulatub 82 m üle 

merepinna ja 10-12m kõrgemale ümbritseva lavatasandiku keskmisest kõrgusest. Sellisena 

moodustab ta osa mandri-Eesti Siluri klindist, mille jalamiks on savikad Varbola kihistu 

muguljad lubjakivid ja klindi laeks tugev boreaalis-karplubjakivi lasund. Vahetult klindi 

jalamist vahetult põhja poole jääb Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piir. Selle ida-läänesuunalise 

klindi neemikud (poolsaared) moodustavad Raplamaal rea Vardi - Varbola – Koigi – Härgla 

joonel. Nimetatud kohtades on hästi jälgitavad klindineemed ja nende laele kuhjatud 

rannavallid, mis ka kunagiste rannamoodustistena on osalt võetud Eesti Ürglooduse Raamatu 

koosseisu.  

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 2006.a. Maardla alalt on varem kaevandatud kruusa, mille varud on 

ammendatud (mõningal määral tuleb lisa uue karjääriosa avamisel). 

Reinu  maardla on kohaliku tähtsusega lubjakivimaardla kogupindala 37,1 ha. Mäeeraldusena 

on kaevandamisluba väljastatud AS Teede REV-2 Reinu lubjakivikarjääris pindalaga 17,14 

ha. Kaevandamise aastamaht 2012. oli 2,6 tuh m
3
. 2012.a lõpu seisuga oli kaevandatav varu 

1371 tuh m
3
 ning ehituskruusa varu 43,9 tuh m

3
 (Maavaravarude koondbilanss 2012).  

 5. Materjali kasutuse siht 

Ehituslubjakivi, töödeldakse killustikuks asfaltsegude ja ehitusbetooni valmistamiseks. 

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Mäeeralduse pindala on 17,14 ha, karjäärile taotletakse laiendust. Kasuliku kihi paksus on 

keskmiselt 12 meetrit, seni on kaevandatud põhjaveetasemest kõrgemal. Karjääri keskmine 

sügavus ligikaudu 7-8 meetrit, millest katendi osa (peamiselt kruus) moodustab kuni 2 

meetrit.  

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on ehituslubjakivi.  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Alam-Siluri ladestiku Juuru lade. Karjääris paljanduvad Varbola kihistu savikas lubjakivi ja 

ülemises osas õhuke kihind Tamsalu kihistu Tammiku kihistiku karplubjakivi (nn 'rõngaspaas' 

ehk  borealis-lubjakivi), milline paiguti on tugevalt dolomiidistunud. Paljandi põhiosa 

moodustab hall kuni rohekashall muguljas savikas lubjakivi, mis vaheldub õhukeste lainjate 

rohekashalli mergli kihtidega. Kivististest esineb rohkesti stromatopooride (kihtpoorsed 

käsnad), korallide (tabulaatide, päikesekorallide ja rugooside), käsijalgsete (brahhiopoodide), 

tigude jt Siluri ajastul elanud organismide kivistisi. Varbola kihistu paksus Eestis ulatub kuni 

31 meetrini. 
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Tamsalu kihistu Tammiku kihistiku hele paksukihiline karplubjakivi moodustab Eestis 

hiigelsuure, ligi 200 km pikkuse ja 30 km laiuse läätsekujulise lasundi, mis ulatub Alutagusest 

Hiiumaani. Lasundi suurim paksus ulatub 13,5 meetrini, Reinu maardlas ulatub selle paksus 

kõviku lael vaid paari meetrini.  

9. Jääkide kogused karjääris 

Jäägina on karjääri teenindusmaal ladustatud suhteliselt kõrge savisisaldusega paekivisõelmed 

(fraktsioon 0-4) ligikaudu 0,62 ha pindalal, arvestuslikus mahus ligikaudu 37 tuh m
3
. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Senine kaevandatav tarbevaru on olnud põhjaveetasemest kõrgemal, mistõttu veekoguks 

rekultiveerimine ei ole sellisel tasemel võimalik. Kui aktiivseks varuks arvatakse ka 

põhjaveealune osa, osutub hilisem võimalikuks kaevandamise järgne rekultiveerimine 

veekoguks. Piirkond on vaene looduslikest ujumiskõlbulikest veekogudest, mistõttu see 

omaks perspektiivi rekreatiivsest seisukohast. Rekultiveerimisel on kindlasti vaja arvestada 

kõviku teadusliku, loodusharidusliku ja geoturismialase väärtusega. 

11. Geoturismialane väärtus 

Seli-Koigi kõvik (Koigi nõmm) on Eesti Ürglooduse Raamatu objekt ning omab sellisena 

kõrget väärtust geomorfoloogilisest, fossiilsest ja stratigraafilisest seisukohast. Kindlasti tuleb 

säilitada ja eksponeerida saarkõrgendiku põhjaosas kohati paljanduv rannaastang. Karjääri 

kaevand on parim Varbola kihistu avatud läbilõige stratotüüpses rajoonis (stratotüüp asub 

Varbola linnuse kaevu seinas, kus selle eksponeerimisvõimalused muinsuskaitseliste 

piirangute tõttu on väga piiratud).  

12. Ettepanekud 

Piirkonna unikaalseks võimaluseks geoturismis on Ordoviitsiumi – Siluri piirikihtide 

eksponeerimine, see on võimalik ka Reinu maardla põhjanõlval ja vahetul põhjaküljel. 

Koostöös karjääri omanikuga on selleks tehtud ka ettevalmistusi. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 787. Reinu. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 

2. http://www.ut.ee/BGGM/eestigeol/Reinu.pdf (21.05.14) 

3. http://maavarad.egk.ee/maeeraldised/reinu/reinu.html (21.05.14) 
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Joonis L1.20. Reinu karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

 

Joonis L1.21. Reinu karjääri sõelmete ladestusala (pindobjekt punasega) ligikaudse pindalaga 

0,62 ha. Maa-ameti kaart 
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Joonised L1.22 ja L1.23. Reinu karjäär, üldvaade karjääri lõunaosale. Katkestuspind ja järsk 

kivimiline muutus Varbola ja Tamsalu kihistu piiril. [Aat Sarv] 

L1.8 Rõstla 

1. Rõstla dolokivikarjäär, Rõstla maardla 

2. Asukoht 

Rõstla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6502300, Y = 605200. 

3. Asend maastikul 

Aluspõhjalisel tasandikulisel platool, põllumajandusmaade keskel, Põltsamaa linnast 9km 

läänes, Põltsamaa-Võhma maanteest 1 km põhja pool.  

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 1988.a. Geoloogiliselt on ala tuntud kui Vitsjärve dolokivimaardla. Uuringuid 

on tehtud alates 1958.-st aastast. Rõstla maardla on kohaliku tähtsusega dolokivi maardla 

kogupindala 118 ha, ehitusdolokivi varu on 2632 tuh m
3
, täitedolokivi 71tuh m3.  

Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud maardlas AS-ile Põltsamaa Graniit aastast 

1998 (Rõstla karjäär, ammendatud) ja aastast 2004 Rõstla II karjäär.  Rõstla I ja II karjääri 

kogupindala on 30,67 ha. Kaevandamise aastamaht oli 2012.a 158 tuh m
3
. 2012.a lõpu 

seisuga oli aktiivne varu karjääri 2097 tuh m
3
 (Maavaravarude koondbilansid, 2012).  

5. Materjali kasutuse siht 

Rõstla ehitusdolokivi kasutatakse peamiselt killustikuna teedeehitusel ja ehitustöödel.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Kasuliku kihi paksus on kõikuv vahemikus 10 - 19 meetrit. Rõstla II dolokivikarjääri 

mäeeralduse pindala on 19,64 ha. Põhjavee tase on maapinnast 2,8-6,0 m. Veetaset 

alandamata võib kaevandada ülemist lasundiosa kuni 3,5 m sügavuseni, seega kuni 2,7 m 

kasulikku kihindit.  
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7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on madalamargilise ehitusdolokivi, mille füüsikalis-

mehaanilised omadused on järgmised: 

 tihedus tervikutes 2,41 g/cm³; 

 survetugevusemark 1000; 

 külmakindlusmark F-25; 

 veeimavus 4,0%; 

 purunemiskindluse mark LA-35; 

 killustiku klass IV. 

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Alam-Siluri ladestiku Raikküla lademe Imavere, Mõhkküla ja Jõgeva kihid. Kõikides eelpool 

nimetatud kihtides esineb karstirikkeid. Kohati on karstirikked täitunud savise 

dolomiidistunud materjaliga (domeriit) voi lihtsalt savise materjaliga. Vahel kujutavad 

karstirikked endast tühimikke, neid esineb kõikides uuritud kihtides.  

9. Jääkide kogused karjääris 

Karjääri laoplatsil ladustatakse paekivisõelmeid, mille kogused ei ole suured ja need 

realiseeritakse jooksvalt (põldude lupjamine Lõuna-Eestis, kohalike külateede remonttööd). 

Olulise jäägina ladustatakse karjääri killustiku penfraktsioonide pesemisel eralduvat 

dolomiitliiva (nn muda), mida on arvestatavates kogustes ja seda on kasutatud karjääri 

tagasitäitena ligikaudu 1,55 ha suurusel alal hinnangulises mahus 108 tuh m
3
. Katendi ja 

sõelmetega täidetud ladestu paksus ulatub 12 meetrini. 

Sõelmete puistangud on mäeeraldise edela ja kagunurgas ligikaudu 0,35 ha suurusel alal 

hinnagulises mahus 13 tuh m
3
. 

Teise olulise jäägina, mis on samuti ladustatud karjääris, on põhimaavara kaevandamise 

eelselt selle pealt eemaldatud porsunud ja murenenud katend (nn moreen), mis põhiosas 

koosneb siiski kohalikust murenenud dolokivist. Eemaldatud katendit on arvestataval määral 

ja väärib analüüsimist, kas katend on kasutatav teeehituses alumistes kihtides täitepinnasena. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Rõstla karjääris on põhjaveetase väljapumpamise teel alandatud 5-6 m ja karjääri 

rekonstueerimise suund on veekogu (piirkonnas ujumiseks sobilikud järved puuduvad). 

Rekultiveerimistöödega ei ole alustatud, ega ole ka plaanis, niikaua kui karjääri kasutatakse.  

Oluline oleks nõlvadele esmase kalde andmiseks väljatava materjali astmelise taandamisega 

karjääri servade suunas, millele seejärel sõelmetega anda lõplik kalle. Esmase kalde 

andmiseks sobib ka karjääris ladustatud katend (nn moreen), mis peaks andma nõlvadele 

vajaliku püsivuse. Karjääri suhteliselt suure sügavuse tõttu tuleks siiski ka väljatav materjal 
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kaevandada välja mitte püstloodselt vaid astmeliselt karjääri servade suunas. Vajadusel on 

võimalik säilitada aluspõhja paljandeid. 

11. Geoturismialane väärtus 

Kuna karjäär on tõenäoliselt veel pikka aega kasutuses ja põhjaveetase hoitakse alandatult 

ning ka väljapumpamise lõppetamisel ei täitu see kogu ulatuses veega, on võimalus jätta 

karjäärist näidissein või astmestik Raikküla lademe Kesk-Eestis paljanduvate dolokivide 

iseloomustamiseks. Kivim on tugevalt dolomiidistunud ja karstunud, mistõttu esineb siin 

huvitavaid karstinähtusi, mida on siiski keeruline eksponeerida. Kivimmassiivis esineb 

(teadaolevalt küll vähem, kui Kalanas) vetikate fossiile, mis on ühed maailma vanimad 

säilinud fossiilid varastest taimorganismidest. 

12. Ettepanekud 

Perspektiivne kasutus on rekreatiivse veekoguna, kuna Kesk-Eesti piirkonnas (Vooremaast 

lääne pool) esineb häid ja ohutuid ettevalmistatud ujumiskohti (peale jõgede) vähe, samas 

asub karjäär Põltsamaa ja ka Võhma linna arvestatavas läheduses.  

Geoturismi perspektiivi silmas pidades on oluline rekonstrueerimise käigus karjääri ühes 

servas korrastada astmeline näidissein Raikküla lademe dolomiidistunud kivimi 

eksponeerimiseks (siin leidub ka käsijalgsete-rikkaid vahekihte (sarnaselt Tamsalus 

lubjatootmiseks kasutatud rõngaspae lasundile). Vetikafossiilide sagedasemate leidude 

ilmsikstulemisel on oluline võimalus Jõgevamaa leiukohtade (Kalana, Rõstla, Sopimetsa?) 

baasil maailma vanimate taimfossiilide nn Lagerstätte (haruldaste fossiilide rikkalik leiukoht) 

eksponeerimiseks ja rakendamiseks geoturismis. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 29. Rõstla. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 

2. http://www.keskkonnaamet.ee/public/KMH/JT_regioon/dokid/Rostla_III_dolokivikarj

aari_KMH_aruanne.pdf (21.05.14) 

3. http://maavarad.egk.ee/maeeraldised/rostla2/rostla2.html (21.05.14) 
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Joonis L1.24. Rõstla karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

Sõelmete ja dolomiitliivaga tagasitäidetud karjääriosa on ligikaudu 1,6 ha. 

 

Joonised L1.25 ja L1.27. Rõstla karjäär, uue karjääriosa katendi ladustamine karjääris [Aat 

Sarv]. Üldvaade karjäärialale. Raimamine lõhkamise abil. [Rein Einasto] 

L1.9 Tarva 

1. Tarva dolokivikarjäär, Tarva maardla 

2. Asukoht 

Tarva, Koonga vald, Pärnu maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6497900, Y = 500980. 

3. Asend maastikul 
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Aluspõhjalisel platool, loopealsel ja loometsas, Mihkli asulast 4,5km läänes, Mihkli-Oidrema 

maanteest vahetult põhjapool. Tarva küla asub karjäärist 1,3 km idakagus.  

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 2008.a. Tarva maardla on kohaliku tähtsusega, ehitusdolokivi aktiivne varu on 

257 tuh m
3
, täitedolokivil 10,6 tuh m

3
. Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud samas 

maardlas OÜle Kivikandur 2008. aasta lõpus (pindalaga 6,5 ha), Kaevandamise aastamaht 

aastal 2012 oli 110 tuh m
3
 (Maavaravarude koondbilansid, 2012).  

5. Materjali kasutuse siht Tarva ehitusdolokivi karjääris on killustik ehitus- ja teetöödeks ning 

täitepinnas.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala 

Karjääri sügavus ligikaudu 6 meetrit. Tarva dolokivikarjääri mäeeralduse pindala on 6,5 ha. 

Põhjavee tase on kõrge, seda on alandatud ligikaudu 4-5 meetrit. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on madalamargiline ehitusdolokivi ja täitedolokivi. 

Ehitusdolokivi kuulub Jaagarahu lademesse.  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Alam-Siluri ladestiku Jaagarahu lade. Karjääris avanevad Tõstamaa kihistu Tagavere 

murenenud dolokivi ja Maasi peendetriitse dolokivi kihid, karjääri lamamiks on Jaani lademe 

Paramaja kihistu savimerkivi.  

9. Jääkide kogused karjääris 

Sõelmeid on ladestatud puistangusse karjääri lõunaosas ligikaudu 0,65 ha suurusel alal 

hinangulises koguses 22 tuh m
3
. Sõelmeid on asutud kasutama karjääri rekultiveerimisel 

veekoguks  püstloodselt kaevandatud karjäärinõlvadele kalde andmiseks.  

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Tarva karjääris on põhjaveetase väljapumpamise teel alandatud 4-5m ja ammendatud Tarva 

karjäär on kavas korrastada veekoguks (piirkonnas ujumiseks sobilikud veekogud puuduvad 

ja seetõttu on kohaliku elanikkonna ootus suur). Rekultiveerimistöödega on alustatud, kuigi 

karjääri ühes nurgas on veel osa maavara väljamata.  

Visuaalsel hinnangul ei ole savised sõelmed sobiv materjal tulevase veekogu nõlvade kallete 

kindlustamiseks, kuna pehme materjal valgub hiljem tõenäoliselt veekogu põhja. Oluline 

oleks nõlvadele esmase kalde andmiseks väljatava materjali astmelise taandamisega karjääri 

servade suunas, millele seejärel sõelmetega anda lõplik kalle. Kahtlemata on see ka oluline 

tulevase veekogu rekreatiivse kasutuse ohutuse seisukohalt. 
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11. Geoturismialane väärtus 

Kuna karjäär peale kasutuse lõppu suures osas täitub veega on võimalik turismialane 

kasutusväärtus rekreatiivne. Piirkonnas esineb mitmeid vanu paemurde kõrgematel kõvikutel, 

mis on rikkad muinsus- ja pärandkultuuri väärtuste poolest. Mihkli kihelkonnas leidub 

ulatuslikke alasid hästisäilinud haruldaste lookooslustega lubjarikastel muldadel. 

Eelnimetatud eripära tõttu on see piirkond (ja Tarva karjäär) oluline paealade ökoloogia ja 

paealade kodu- ning kultuuriloo tutvustamisel.  

12. Ettepanekud 

Perspektiivne kasutus on rekreatiivse veekoguna, kuna piirkonnas ujumiskohad puuduvad, 

samas asub karjäär vahetult Mihkli kihelkonna keskusesse ja Soontagana linnusele viiva 

maantee kõrval. Piirkondliku turismiväärtusena on märkimisväärne Kurese küla väga hästi 

säilinud muististe ja maastikuelementidega muinasajast kuni 20 sajandini toiminud küla 

struktuurimuutuste esitlemiseks. Piirkonnas on rikkalikult esindatud mitmesugused 

haruldased ja kõrge kaitseväärtusega looduskooslused (loopealsed, erinevad sood, 

puisniidud). 

Geoturismi perspektiivi silmas pidades on oluline rekonstrueerimise käigus karjääri pervele 

tõsta mõned kogukamad näidisplokid erinevates tasemetes esinevast kivimist, et piirkonnas 

esindatud dolokivi oleks võimalik tutvustada. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 433. Tarva. Maardlate nimistu väljavõte. Keskkonnaregister. 

(19.05.2014). 

2. Kaljo, D. 1990.  

3. Nestor, H. 1997. Silurian. In: Raukas, A. and Teedumäe, A. (comp. ed.) Geology and 

mineral ressources of Estonia. Estonian Academy Publishers. Tallinn. 

4. http://maavarad.egk.ee/maeeraldised/tarva/tarva.html (21.05.14) 
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Joonis L1.27. Tarva karjääri asendiskeem. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 
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Joonis L1.28. Sõelmete puistang (punasega värvitud ala) Tarva karjääri lõunaosas. Maa-amet

 

Joonised L1.29 ja L1.30. Tarva karjäär, osaliselt põhjaveega täitunud karjäär. Vee alt 

kaevandatav aste. [Aat Sarv] 
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L1.10 Ubja 

1. Ubja põlevkivikarjäär, Eesti põlekivimaardla 

2. Asukoht 

Ubja, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond. Asukoha koordinaadid: X = 6588200, Y = 638600. 

3. Asend maastikul 

Aluspõhjalisel tasandikulisel platool, põllumajandusmaade keskel, Rakvere linnast 7km 

kirdes, Ubja asulast vahetult 1 km kagu pool, Rakvere - Kunda haruraudtee ääres. 

Mäeeraldisest vahetult lääne pool asub Ubja külakeskus, idapiiril Toolse jõgi. Karjäärist 

ligikaudu 0,8 km kaugusel asub esimese kaitsekategooria linnuliigi püsielupaik. 

4. Senine kasutuslugu 

Rajamise algus 2005.a. Eesti maardla Kohala uuringuväli on riikliku tähtsusega 

põlevkivimaardla, kogupindala 8600 ha. Mäeeraldise põlevkivi varu on 3495 tuh t.  

Mäeeraldusena on kaevandamisluba väljastatud samas maardlas AS Kunda Nordic Tsement 

aastast 2002 (pindala 152 ha). Kaevandamise maksimaalne aastamaht on 238 tuh t. 2011.a 

lõpu seisuga oli aktiivne varu karjääri 1. plokis 2700 tuh t (Maavaravarude koondbilanss 

2011).  

5. Materjali kasutuse siht 

Tsemenditööstuse tehnoloogiline kütus.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala (maaeraldus). 

Karjääri sügavus ligikaudu 8 meetrit. Ubja põlevkivikarjääri mäeeralduse pindala on 152 ha. 

Käesolevaks on mäeeraldise idaossa kujunenud ca 30 ha suurune karjäär, kus kaevandatakse 

vaalkaevandamise meetodil. Ammendatud varuga karjääri ala järk-järgult metsastatakse. 

Karjäärist väljapumbatud vesi suunatakse mäeeraldise idapiiril voolavasse Toolse jõkke. 

Põhjavee taseme esialgne seis oli keskmiselt 5 m sügavusel maapinnast, kaevandamise ajal on 

põhjaveetaset alandatud kuni 8 meetrit. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on põlevkivi.  

8. Lademeline ja kihistikuline kuuluvus 

Kaevandatav varu kuulub Ordovitsiumi ladestu Kukruse lademesse ja Viivikonna kihistusse. 

Katend lõikab Haljala lademe Idavere ja Jõhvi alamladet. 

9. Jääkide kogused karjääris 

Jäägina kasutatakse põlevkivikihtide peal olevat lubjakivi karjääri tagasitäiteks, mis täidab 

enamjaolt kogu karjääriruumi algse maapinna kõrguseni. Vaid mõningal määral jääb 
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segafraktsioonis katendit üle (moreen?), mida võiks pakkuda ka täitepinnasena teedeehitusse 

(proov olemas). 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Karjääris põlevkivilasundi peal olev lubjakivikatend kasutatakse vaalkaevandamisel 

tagasitäiteks koheselt peale põlevkivi väljamist, misjärel järk-järgult ka koheselt 

rekultiveeritakse metsamaaks. Aktiivne tööee on vaid paarsada meetrit lai ja pool kilomeetrit 

pikk. Rekultiveeritava karjääriosa pindala on jooksvalt ca 25 ha. Ubja aleviku suunas on 

karjääri piirile istutatud neljarealine okaspuuhekk, mis varjab aleviku poolt vaate tootmisalale. 

Koos kohalike elanikega on AS Kunda Nordic Tsement korraldanud talgupäevi, kus Ubja 

karjääri kaevandatud ja korrastatud alale istutati kase ja männiistikuid. Ubja karjääri ala 

korrastatakse jooksvalt metsamaaks.  

11. Geoturismialane väärtus  

Eelkõige omab Ubja karjäär geoturismialast väärtust tehnoloogilise näidiskarjäärina, kus 

töötsükkel ajaliselt ja tööee on väga väike, samas varustab karjäär Eesti olulist tööstusharu 

teholoogilise kütusega kohaliku maavara baasil. Kogu töö karjääris teostatakse ilma 

lõhkamistöid tegemata, kahe hüdrauliliste seadmetega varustatud liikurmasina abil kahe 

inimese poolt. Toore veetakse välja raudteevagunitega (keskmiselt 2 vagunit tööpäevas). 

Selliselt ei põhjusta tootmine karjääris kohalikule külaelule ega ka maastikule olulist stressi 

(müra ja koormus kohalikele teedele võrdlemisi tagasihoidlik). 

Kunda tsemenditootmine tugineb kolmele kohalikule maavarale – lubjakivi (Kunda-Aru 

karjäär), sinisavi (Kunda karjäär) ja põlevkivi (Ubja karjäär), mida kaevandatakse 15 km 

vahemikus ja transporditakse tehasesse kohaliku tööstusraudteed (va savi) pidi. 

12. Ettepanekud 

Geoturismi perspektiivi silmas pidades on heaks võimaluseks karjääris avatud kihtide 

tutvustamiseks karjääri ülevoolupumpla trepi juures, kus vähese vaevaga saab kihid 

tutvustamiseks eksponeerida. 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 35. Eesti. Kohala uuringuväli. Maardlate nimistu väljavõte. 

Keskkonnaregister. (19.05.2014). 

2. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1194868/TOOLSE-

L%C4%C4NE+JA+ARU-L%D5UNA+LAIENDUSE+KMH+ARUANNE.pdf 

(21.05.14) 
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Joonis L1.31. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2013. 

L1.11 Väo 

1. Väo karjäär (I – IV) – Paekivitoodete Tehas OÜ; Tondi-Väo karjäär – Väo Paas OÜ, Väo 

maardla. 

2. Asukoht 

Väo maardla kogupindalaga 344,43 ha paikneb Harju maakonnas, Tallinna linna idaosas ja 

Rae vallas. Asukoha koordinaadid: X =6588700, Y = 550700. 

Paekivitoodete Tehas OÜ mäeeraldise teenindusmaa on pindalaga 171,19 ha, sh mäeeraldise 

pindala 89,26 ha, mäeeraldis hõlmab Väo karjääri (osaliselt), tervenisti Väo II karjääri, Väo 

III lubjakivikarjääri  ja Väo IV lubjakivikarjääri. Samuti on 2012 aastal jääkvaru 

täpsustamisega moodustatud aktiivse tarbevaru plokke, nr 31 ja 32. 

Väo Paas OÜ mäeeraldis Tondi-Väo karjäär pindalaga 42,14 ha ja selle teenindusmaa 47,99 

ha asub Väo karjääriala kagupoolses osas. 

3. Asend maastikul 

Mäeeraldis asub Harju lavamaa klindilähedasel tasasel lubajkiviplatool Tallinn-Narva 

maanteest vahetult lõuna pool, millest põhjapoole jääb tihedalt asustatud Lasnamäe linnaosa.  

4. Senine kasutuslugu 

Kogu taotletav ala on varasemate mäetöödega kujundatud, kus karjääripõhja 

absoluutkõrgused jäävad valdavalt vahemikku +23...+27 m. Maardla lasundi ülemine osa on 

enamasti väljatud, kasulikku kihti katvad kattekihid on valdavalt eemaldatud ning ladustatud 
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olemasoleva teenindusmaa piires. Samuti on ladustatud ajutistesse puistangutesse 

paesõelmeid, mida kasutatakse paeliiva tootmiseks. Ladustatud sõelmete hinnanguline maht 

on ligikaudu 4 milj m
3
 (Inseneribüroo Steiger 2012). 

5. Materjali kasutuse siht 

Killustiku ja ehituskivi tootmine.  

6. Karjääri sügavus, põhjavee tase, hetke pindala (maaeraldus). Paekivitoodete Tehase OÜle 

kuulub maavara kaevandamise luba Väo lubjakivikarjääri mäeeraldisele pindalaga 89,26 ha ja 

mäeeraldise teenindusmaale pindalaga 171,19 ha. Lubjakivide üldpaksus ulatub kuni 20 m. 

7. Kaevandatav maavara 

Karjäärist kasutatav maavara on ehituslubjakivi. Kasulik kiht kobestatakse nii puur-

lõhketöödega kui ka mehaaniliselt hüdrovasaraga. Viimast kasutatakse maavõngete suhtes 

tundlike objektide, nagu näiteks gaasitrassi ja elamud läheduses. Kobestatud kaevis laetakse 

ekskavaatoriga kalluritele, mis omakorda transpordivad selle purustus-sorteerimissõlme 

töötlemiseks. Kaevist töödeldakse purustamise ja fraktsioneerimisega. Suuretükilised 

paeplaadid purustatakse erinevate purustamisastmetega väiksemateks ning seejärel sõelutakse 

erinevatesse fraktsioonidesse. Enimtoodetavad fraktsioonid on 4/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm 

ja 32/64 mm. Lisaks eelsõelutud fraktsioon 0/32 mm ja lubjakivis sisalduva saviosakeste tõttu 

peenfraktsiooni 0/4 mm, millest viimast on kuni 30 % kogu töödeldavast kaevisest. 

Viimatinimetatud fraktsioon (0/4 mm) on üldiselt väikese turunõudlusega ning on jäänud 

varasemalt suures osas lattu seisma.  

8. Lademeline kuuluvus 

Väo maardla asub põhiliselt Keskordoviitsiumi Lasnamäe lademe avamusel. Maardla 

geoloogilise läbilõike ülemise osa moodustab Uhaku lade, mille ülaosa koosneb merglilistest 

poolmugulja tekstuuriga lubjakividest. Alaosa on esindatud võrdlemisi puhta 

ehituslubjakiviga. Lasnamäe lade levib piirkonnas üsna väljapeetud kompleksina ja on 

suhteliselt savipuhas. Selles on ka dolomiidistunud vahekiht, mis eraldab Lasnamäe lademe 

alumise osa lademe ülemisest osast ja kuulub Lasnamäe lademe ülemisse ossa. Lasnamäe 

lademe lamami moodustavad Aseri lademe  raudoiididerikkad lubjakivid. Selle all esinev 

Kunda lade on esindatud helehalli lubjakiviga, mis sisaldab tasemeti rohkesti pruune 

rauaoiide. Maardla lamamisse jääv Volhovi lade on esindatud rohekashalli 

glaukoniitlubjakivi, karbonaatse glaukoniitliivakiviga ja liivaka glaukoniitsaviga (OÜ 

Inseneribüroo STEIGER 2012). 

9. Jääkide kogused karjääris 

Jäätmekava kohaselt (OÜ Inseneribüroo STEIGER 2012) on tegemist väga kaua kasutuses 

olnud karjäärialaga ning valdavalt on varasemalt kattekihid kooritud ning ladustatud ajutiselt 

mäeeraldise teenindusmaal. Teenindusmaa piires varasemalt ladustatud mulla maht on 

ligikaudu 675 tuh m
3
. Ladustatud katendi vallid on 3 - 4 m kõrgused ja stabiilsuse tagamiseks 

on nende küljed kujundatud kaldega 30…35º ning pealispind silutud. Vallid on kaetud 
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rohttaimede ja põõsastega. Kogu katend kasutatakse esimesel tehnoloogilisel võimalusel 

karjääri korrastamistöödel. 

Ladustatud peenfraktsiooni (0-4 mm) maht on hinnanguliselt 4 milj m
3
. Lattu seisma jäänud 

peenfraktsiooni puhul on tegemist rikastamisest tekkinud püsijäätmetega, kuna nendes ei 

toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi, mis põhjustaks 

keskkonnakoormust. Ladustatud peenfraktsiooni võib liigitada jäätmeteks koodiga 01 04 13 

ehk kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 

04 07, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed. Nende ladusid aga B 

kategooria jäätmehoidlateks. 

10. Rekultiveerimise seisund ja perspektiivid 

Alates aastast 2008 on arendaja kasutusele võtnud uue peenfraktsiooni pesemise liini CDE, 

millega toodetakse väikese turupotentsiaaliga peenfraktsioonist 0/4 mm kvaliteetset kiviliiva. 

Saadud toode on nõutud erinevate asfaltbetoonisegude tootmiseks. Peenfraktsioonide 

pesemisel on vesi korduvakasutuses, mida vahepeal selitatakse settebasseinis. Veega juhitakse 

settebasseini peenfraktsiooni töötlemisel eraldatud savi ja tolmuosakesed fraktsiooniga 

0/0,063 mm, mis omakorda kasutatakse põllumajanduses. Kaasaegse tehnoloogia 

juurutamisega on arendaja suutnud 100 % kogu väljatavast kaevisest muuta erinevateks 

kvaliteetseteks toodeteks. Samuti võimaldab uue pesemisliini võimsus ning turu nõudlus 

töödelda ka varasemalt lattu seisma jäänud peenfraktsiooni puistangud, mille hinnanguline 

maht on ligikaudu 4 milj m3. Seega maavara kaevandamise protsessis kaevandamisjäätmeid 

enam juurde ei tekitata. Kogu väljatav kaevis kaubastatakse või kasutatakse väiksema 

nõudlusega tooteid hiljem korrastamistöödel. Samuti toimitakse eemaldatud kattekihtidega 

(OÜ Inseneribüroo STEIGER 2012). 

11. Geoturismialane väärtus  

Eelkõige omab Väo karjäär geoturismialast väärtust tehnoloogilise näidiskarjäärina, kus on 

juurutatud peaaegu jäätmevaba tehnoloogia. Väo karjäär on Kesk-Ordoviitsiumi Väo kihistu 

stratotüübiks ja siin on ulatuslike seinte näol eksponeeritud ajaloolise Tallinna ehitistes 

valdavas enamuses kasutatud ehituskivi erimid, mida on kiht-kihilt iseloomustatud ja 

tutvustatud mitmetes kirjandusallikates. Seega omab Väo karjäär ka kõrget kultuuriajaloolist 

väärtust ja omab kõrget potentsiaali UNESCO maailmapärandi (Tallinna vanalinn) 

tutvustamisel. Sellega tuleb kindlasti arvestada karjääri rekultiveerimiskavades. 

12. Ettepanekud 

Geoturismi perspektiivi silmas pidades on heaks võimaluseks karjääris avatud kihtide 

tutvustamiseks selle paksema lasundiga lõunaservas, kus vähese vaevaga saab kihid 

tutvustamiseks eksponeerida. 
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Joonis L1.32. Maardlate nimistu väljavõte. Maa-amet 2014. 

Joonis L1.33. Olulisemad sõelmete ladestud Väo maardlas pindaladega 2,04 ha (vasakul, Väo 

II karjäär), 25,3 ha (keskel, Väo ja Väo IV karjäär), ja 2,45 ha (paremal, Tondi-Väo karjäär). 

Sõelmete hinnangulised mahud vastavalt 2335 tuh m
3
 ja 137 tuh m

3
. Maa-ameti kaardid 

Kasutatud allikad: 

1. Maardla registrikaart nr 46. Väo. Kohala uuringuväli. Maardlate nimistu väljavõte. 

Keskkonnaregister. (19.05.2014). 

2. OÜ Inseneribüroo STEIGER 2012. Paekivitoodete Tehase OÜ. Väo lubjakivikarjääri 

kaevandamisjäätmekava. Töö nr 12/0838. Tallinn. 

3. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1200452/Jaatmekava+(Vao)

.pdf (21.05.14) 
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LISA 2 Paekivikarjäärid Eestis, nende aktiivne tarbevaru ja viie aasta 

kekmised tootmismahud

 

Stratigraafiline kuuluvus Maavara Karjäär, tootja

EHITUSKIVI KOKKU, sh
2006-2010

65942 2588 2219

ehituslubjakivi 46974 2125 1750

ehitusdolokivi 18967 462 469

Kesk-Ordoviitsium, Kunda, Aseri ja Lasnamäe lade ehituslubjakivi Suurkõrtsi – Kiviluks AS 531 1 7

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Kadastiku – Viirma OÜ 63 0

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Kadastiku II – Possessor OÜ 485 0

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Aru-Lõuna – Kunda Nordic Tsement AS 8152 209 185

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Kunda II – Päide Kivi AS 417 0

Kesk-Ordoviitsium, Lasnamäe ja Uhaku lade, Väo kihistuehituslubjakivi Valkla – Põhjakivi OÜ 154 4 3

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Harku I – Harku Karjäär AS 1066 71 27

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Harku II – Harku karjäär AS 123 176 92

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Harku IV – Harku Karjäär AS 2094 5 92

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Väo – PKTT OÜ 1741 193 197

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Väo II – PKTT OÜ 599 147 129

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Väo III – PKTT OÜ 324 10 10

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Väo IV – PKTT OÜ 747 0 0

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Väo-Lagedi – Eesti Paekivi OÜ 17 20 20

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Tondi-Väo – Väo Paas AS 406 285 165

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Tondi-Väo II – Väo Paas AS 315 0 0

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Jägala – Väo Paas AS 3028 0 0

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu-Lõuna – Ramonsen OÜ 256 12 3

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu II – Starhill AS 72 104 50

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu III – PKTT OÜ 0 35 26

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu IV – Starhill OÜ 50 8 8

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu V – Starhill OÜ 133 14 26

Kesk-Ordoviitsium, Kunda kuni Uhaku lade ehituslubjakivi Maardu VI – PKTT OÜ 14 2 10

Kesk-Ordoviitsium, Lasnamäe lade ehituslubjakivi Pärtli – Pärtli Paas OÜ 33 0 1

Keila lade, Vasalemma k-tu ehituslubjakivi Määra – Padise Grupp OÜ 7 1 0

Keila ja Oandu lade, Vasalemma – Kahula k-tu ehituslubjakivi Vasalemma – Nordkalk AS 13061 335 290

Keila ja Oandu lade, Vasalemma – Kahula k-tu ehituslubjakivi Rummu – Erksaar OÜ 392 0 0

Nabala lade, Saunja k-tu ehituslubjakivi Sutlema I, II – Kiirkandur AS 794 3 6

Juuru lade, Varbola ja Tamsalu k-tu ehituslubjakivi Reinu – Teede REV-2 AS 1371 54 40

Juuru lade, Tamsalu k-tu ehituslubjakivi Eivere I, II – (Järva Paas OÜ) PKTT OÜ 3468 82 66

Juuru lade, Tamsalu k-tu ja Karinu k-tik ehituslubjakivi Karinu – Nordkalk AS 727 0 0

Raikküla lade, Pusku kihistik ehituslubjakivi Pusku – Ungru Paekivi AS 209 2 0

Raikküla lade, Pusku kihistik ehituslubjakivi Sepaküla – Haapsalu Paekivi AS 53 0 1

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehituslubjakivi Lubja – Raikküla Karjäär OÜ 561 11 34

Raikküla lade ehituslubjakivi Otisaare – Kaltsiit AS 885 70 40

Raikküla lade ehituslubjakivi Otisaare II – Kaltsiit AS 1312 126 99

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehituslubjakivi Sopimetsa I – Luige Kivi OÜ -20 102 49

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehituslubjakivi Sopimetsa II – Moreen OÜ 1477 0 32

Paadla lade, Soeginina ja Sauvere kihid ehituslubjakivi Kogula – Level AS 1334 44 38

Paadla lade, Soeginina ja Sauvere kihid ehituslubjakivi Kogula II – Moreen OÜ 523 0 4

Raikküla lade, Mõhküla ja Imavere k-tu ehitusdolokivi Kareda – Väo Paas OÜ 6968 15 42

Raikküla lade, Orgita k-tik ehitusdolokivi Orgita – Orgita Dolomiiditooted OÜ 129 8 6

Raikküla lade, Orgita k-tik ehitusdolokivi Orgita II – Limestone OÜ 272 8 6

Raikküla lade, Orgita k-tik ehitusdolokivi Orgita III – Gildemann OÜ 0 3 3

Raikküla lade, Orgita k-tik ehitusdolokivi Orgita V – Saare Dolomiit-Väokivi AS 364 0 1

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehitusdolokivi Lubja – Sokkel Ehitus OÜ 282 0 12

Raikküla lade, Mõhküla ja Imavere k-d ehitusdolokivi Pudivere – Kiirkandur AS 2811 0 0

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehitusdolokivi Rõstla – Põltsamaa Graniit OÜ 663 10 11

Raikküla lade, Jõgeva ja Imavere k-d ehitusdolokivi Rõstla II – Põltsamaa Graniit OÜ 1434 167 179

Raikküla lade ehitusdolokivi Sopimetsa I – Luige Kivi OÜ 343 10 35

Raikküla lade ehitusdolokivi Sopimetsa II – Moreen OÜ 2527 0 0

Jaani lade, Mustjala ja Ninase k-tu ehitusdolokivi Anelema – Reiden Dolomiit AS 1487 130 57

Jaani lade, Mustjala ja Ninase k-tu ehitusdolokivi Anelema II – Nurme Teedeehitus OÜ 607 0

Jaagarahu lade ehitusdolokivi, täitedolokiviTarva I, II – Kivikandur AS 309 57 57

Jaagarahu lade, Vilsandi k-d ehitusdolokivi Kurevere – Nordkalk AS 166 15 0

Jaagarahu lade, Tagavere ja Maasi k-d ehitusdolokivi Tagavere – Maravo AS 272 3 6

Jaagarahu lade, Tagavere k-d ja Rootsiküla lade ehitusdolokivi Haakeri (Selgase) – Haakeri OÜ 32 0 0

ehitusdolokivi Paadeaugu – Saare Kivitööstus OÜ 0 0 0

Ülem-Devoni Plavinase lade, Pskovi k-tu ehitusdolokivi Marinova – Põlva Teed AS 302 37 53

Varu 2012 
lõpul

Keskmine toodang, 

tuh m3/a

tuh m3

2008-
2012



135 

 

 

Stratigraafiline kuuluvus Maavara Karjäär, tootja

2006-2010

VIIMISTLUSKIVI KOKKU 1048 2 7

Raikküla lade, Orgita k-tik viimistlusdolokivi Orgita V – Saare Dolomiit-Väokivi AS 64 0 0

Jaagarahu lade, Tagavere k-d ja Rootsiküla lade viimistlusdolokivi Haakeri (Selgase) – Haakeri OÜ 32 0 0

Jaagarahu lade, Tagavere k-d viimistlusdolokivi Vallakivi – Saare Dolomiit-Väokivi OÜ 38 1 1

Jaagarahu lade, Tagavere ja Maasi k-d viimistlusdolokivi Tagavere – Maravo AS 266 0 0

viimistlusdolokivi Paadeaugu – Saare Kivitööstus OÜ 0 0 0

Paadla lade, Sauvere k-d viimistlusdolokivi Kopli – Dolokivi OÜ 15 0 0

Paadla lade, Sauvere k-d viimistlusdolokivi Kaarma – Saare Dolomiit – Väokivi OÜ 634 1 5

TEHNOLOOGILINE KIVI KOKKU 13473 561 533

Kesk-Ordoviitsium tsemendilubjakivi Aru Lõuna – Kunda Nordic Tsement AS 5006 364 330

Keila ja Oandu lade, Vasalemma – Kahula k-tu tehnoloogiline lubjakiviRummu – Erksaar OÜ 753 24 17

Juuru lade, Tamsalu k-tu tehnoloogiline lubjakiviVõhmuta – EDK AS 748 3 5

Juuru lade, Tamsalu k-tu tehnoloogiline lubjakiviRakke – Nordkalk AS 983 0 0

Juuru lade, Tamsalu k-tu ja Karinu k-tik tehnoloogiline lubjakiviKarinu – Nordkalk 677 60 24

Juuru lade, Tamsalu k-tu ja Karinu k-tik tehnoloogiline lubjakiviKarinu II – Nordkalk AS 293 19 63

Paadla lade, Sauvere ja Himmiste k-d tehnoloogiline lubjakiviTolmu – Limex AS 27 0 0

Jaagarahu lade, Vilsandi kihid tehnoloogiline dolokiviEsivere – Nordkalk 4779 39 93

Jaagarahu lade, Vilsandi kihid tehnoloogiline dolokiviKurevere – Nordkalk AS 15 52 0

Ülem-Devoni Plavinase lade, Pskovi k-tu tehnoloogiline dolokiviMarinova – Põlva Teed AS 193 0 0

Varu 2012 
lõpul

Keskmine toodang, 
tuh m3/a

tuh m3

2008-
2012
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LISA 3 Paekivisõelmetega sooritatud katsed Tallinna Tehnikakõrgkooli 

teekonstruktsioonide laboratooriumis 
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LISA 3 SISSEJUHATUS 

Alates 2010. aastast on Tallinna Tehnikakõrgkoolil teede laboratoorium, kus viiakse läbi 

katseid, milles uuritakse erinevaid teekonstruktsioone. Sisuliselt on katseseadme ülesanne 

anda teavet kohalike teedeehitusmaterjalide kohta, kuidas need erinevates koormus-, niiskus- 

ja temperatuuritingimustes käituda võivad. Peamine tähelepanu on suunatud kõigile neile 

materjalidele, mida võib leida Eesti maapõuest. Laboritöödes on võimalik kaasa lüüa neil 

tudengitel, kellele see võimalus huvi pakub. Neile, kes soovivad koolipingis omandatud 

teoreetilistele teadmistele saada juurde ka huvitavaid praktilisi kogemusi ja teadmisi 

laboritöös. Labori teeb tudengite jaoks atraktiivsemaks see, et taoline katseseade on ainukene 

kogu regioonis ja neid, kellel on võimalus sellega lähemalt tutvuda, on vaid vähesed. 

Laboriga on käinud tutvumas väga mitmed delegatsioonid Euroopa riikidest, mis näitab, et 

tegu on märkimisväärse saavutusega ja mujal maailmas tuntakse huvi siin tehtud uuringute 

kohta. 

Seni on katseseadmes tehtud uuringuid, mis on puudutanud killustikke, aherainet, 

kompleksstabiliseeritud katendi kihte. Kõigi nende uuringute käigus on tehtud huvitavaid ja 

asjalikke järeldusi, mis on toonud täiendavat teavet ja muutusi teedeehituses, kus vastavaid 

materjale kasutatakse. Käesoleva uuringu eesmärk on süveneda paekivikillustiku tootmisel 

ülejääva materjali – paesõelmetega – seotud probleemidesse ja küsimustesse. Hetkel 

liigitatakse seda Eestis kui kaevanduslikku jääkmaterjal. Arvestades Eesti väiksust, tuleks iga 

materjal, mis maapõuest kaevandatakse, maksimaalselt ära kasutada. Paesõelmed on üks neist 

probleemsetest materjalidest, millele ei suudeta Eestis leida piisavalt rakendust. Olukord on 

tekkinud vähesest teabest paesõelmete kui ehitusmaterjali kohta. Tallinna Tehnikakõrgkooli 

teedelaboratooriumis võetakse vaatluse alla küsimused, mis on tekkinud aastakümnete käigus 

paesõelmeid teekonstruktsioonis kasutades. Peamised neist on paesõelmete pikaajaline 

vastupidavus ja külmakerkeoht. Katses kasutati pestud paesõelmeid ehk paeliiva ja paeliiva 

segusid Männiku karjäärist pärit kvartsliivaga. Sooviti näha missugune efekt on segatud 

materjalidel, kas kvartsliivaga segamine võib mõjutada kuidagi paeliiva ning kuidas. Osades 
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katsetes kasutati võimalust külmutada konstruktsioon, et selgitada välja missugust mõju võib 

see avaldada tulemustele ja neid võrrelda katsetega, kus külmutamist ei toimunud.  

Uuringu käigus tutvustatakse üksikasjalikult katseseadme ehitust ja selle tööpõhimõtteid, 

kirjeldatakse  katsekonstruktsioonide ehitamist ja lammutamist. Kõnealuseid kirjeldusi 

illustreerivad rohked joonisd, mille tegemine on laboritööde üks osa, sest lisaks olukorra 

kirjeldamisele on neil oluline osa katsetulemuste analüüsimisel. Enamus andmed, mis aitavad 

luua seoseid ja teha järeldusi, saadakse konstruktsiooni paigaldatud anduritelt. Tarindis on 

erinevat informatsiooni koguvaid andmeid ja nende paigaldamine käib süstemaatiliselt ja 

täpselt, et hiljem oleks võimalik neilt saadud andmeid eristada ja võrrelda. Paesõelmete 

käitumise uurimiseks tehti viis katset, mis eeldas rohket tööd. Ehitamist ja lammutamist oli 

katsete käigus palju ja informatsiooni kogunes pidevalt. Informatsiooni töötlemiseks kasutati 

andmetöötlusprogramme, kust edasi hakati tulemusi võrdlema, et jõuaks uuringut puudutavate 

järeldusteni. 
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L3.1 KATSESEADE 

2010. aastal valmis Tallinna Tehnikakõrgkoolil teekonstruktsioonide laboratoorium, mille 

eesmärk on uurida Eestis juba kasutatavaid teekonstruktsioone ja pakkuda välja uusi 

lahendusi. Katsete käigus selgitatakse välja vaadeldavate konstruktsioonide vastupidavus 

erinevates klimaatilistes ja niiskus ning koormus tingimustes, esitatakse tasuvusanalüüsid. 

Analüüsitakse kohalike tee-ehitusmaterjalide vastupidavust, alternatiivsete tee-

ehitusmaterjalide (aheraine, paesõelmed, paeliiv) kasutamisvõimalusi ja vastupidavust ning 

geosünteetide mõju erinevates konstruktiivsetes lahendustes. 

Katseseade koosneb: 

1. metallkast (joonis L3.1), mille mõõtmed on 3,3 m (laius), 3,3 m (sügavus), 2,3 m 

(kõrgus), mis koosneb monteeritavatest moodulitest; 

2. üle kasti on ehitatud jõuraam, mis on kinnitatud põranda külge; 

3. katseseadme valmides oli jõuraami külge kinnitatud dünaamiline koormusplaat (joonis 

L3.2), mida juhiti hüdrosüsteemiga; 

4. alates 2013. aastast koormatakse konstruktsiooni liikuva rattaga, veoautorehv 

mõõtmetega 285/70 R19,5 (joonis L3.3), mida samuti juhib hüdrosüsteem; 

 

Joonis L3.1 ja L3.2. Metallkast ja dünaamiline koormusplaat [1] 
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Joonis L3.3. Konstruktsiooni koormav ratas [1] 

Katseseadme ringi ehitamise vajadus tekkis uuringu käigus, kus oli vaja määrata, milline 

kolmest Killustikust katendikihtide ehitamise juhendis toodud killustikaluste tüüpidest on 

pikaajaliselt konstruktsioonis töötades vastupidavaim. [2] 

Arutledes Eesti Maanteeametiga tuldi järeldusele, et dünaamilise koormusplaadi kasutamine 

ei võimalda tõenäoliselt koormata konstruktsiooni nii, nagu killustikud reaalsel teel toimima 

peaksid. Seda enam, et eesmärk oli võrrelda kolme killustikufraktsiooni omavahel, mistõttu 

oleks parim, kui neid võrreldaks täpselt samades tingimustes ja samaaegselt. Saamaks 

reaalsemat pilti killustike toimivusest otsustati ehitada katseseadme peale liikuv ratas, mis 

oleks ühendatud mootoriga ja mis ise kiirendaks ning pidurdaks. [2] 

Katseseadme ringi ehitamine polnud sugugi mitte kerge, sest kavandamisel pidi arvestama 

olemasolevate võimalustega – katseseadme suurus, laboratooriumi suurus, jõuraami paigutus 

ja ehitus.  

Eesmärk TTK katseseadme modifitseerimisel oli luua võimalikult reaalilähedased tingimused, 

kui võimalik. Seetõttu valiti katseseadme peale suurim võimalik veoautorehv, mis sinna 

mahtus. Tegemist on veokitreileri paarisratta ühe rehviga mõõtmetega 285/70 R19,5, mille 

maksimaalne lubatav koormus on 3,5 t ja rehvirõhk 0,8 Mpa. Normtelje kaaluks Eestis on 10 

t, millest paarisrattale (või „supersingle“ üksikrehvile) langeb 5 t ja järelikult ühele rehvile 2,5 

t. Teoreetiliselt oleks saanud kasutada ka väiksemaid rehve ja väiksemaid koormusi ning siis 

taandada olukord läbi kontaktjälje pindala ja erisurve „päris mõõtmetele“, kuid see võib 

tekitada küsitavusi ja moonutada saadavaid tulemusi. Seetõttu otsustati kasutada võimalikult 

ligilähedast koormust, kuid tehes seega kompromiss ratta liikumiskiiruses ja läbitava vahemaa 
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pikkuses. Mida väiksem ratas ja koormus katseseadmele peale sõitma panna, seda suuremat 

kiirust ja laiemat ala on võimalik kasutada seoses tekkiva inertsi ja ratta füüsiliste 

parameetritega. [2] 

Ratta paigutamisel katseseadme peale oli sooviks, et ratas hakkaks puhkeasendis toetuma 

kasti servadele, mitte ehitatud konstruktsioonile. Seoses jõuraami paigutusega ja ratta 

mõõtmetega ei olnud see kahjuks võimalik. Maksimaalkoormuse 3,5 t puhul läbib ratas 

konstantse kiirusega kasti keskel 1,5 m pikkuse ala misjärel pidurdab ja alustab uut kiirendust 

vastassuunas. Liikumiskiiruse ja vahemaa probleemi oleks saanud lahendada kasutades 

väiksemat ratast, kuid sel juhul oleks maksimaalseks koormuseks saanud kasutada kuni 1,5 t, 

ka 2 t taluv ratas oleks olnud liiga suur. Kasutades topeltratta asemel vaid ühte ratast tingis 

samuti ruumi puudus ja kasti mõõtmed. [2] 

Lisaks sellele, et katseseadmes saab koormata teekonstruktsiooni, saab seal ka tekitada väga 

erinevaid klimaatilisi tingimusi. Kasti paigaldatud külmutusseade (joonis L3.4) võimaldab 

tekitada olukorra, kus saadakse konstruktsioon külmutada kogu selle ulatuses, kui on vajadus. 

Kõnealuse uuringu käigus näitas kõige sügavamale (150 cm katte pinnast)  paigaldatud 

temperatuuriandur kõrghetkel -1,8° C, aga konstruktsiooni kohal, seal kus ratas liigub, oli 

kuni -20° C. Võib arvata, et tegelikult oli konstruktsioon isegi sügavamalt külmunud. Selleks, 

et külmutamine oleks efektiivsem on katsekast igast küljest isoleeritud külma hoidva 

materjaliga (joonis L3.5). 

 

Joonised L3.4 ja L3.5. Külmutusseade ja isoleeritud katsekast [1] 

Antud katses toimus konstruktsiooni sulamine iseseisvalt ehk ilma abivahendeid kasutamata, 

aga  võimalik on kasutada selleks ettenähtud lampe, mis on kinnitatud spetsiaalse raami külge, 

mis kiirendavad sulamist. 



142 

 

Ratas liigub ja koormab hüdrosüsteemi jõul, mida juhib hüdrojaam (joonis L3.6). Selle 

käivitamine ja seiskamine; kiiruse, koormuse ja pidurdusaja reguleerimine toimub juhtpuldi 

(joonis L3.7) abil, mis asub labori kabinetis.  

 

Joonis L3.6. Hüdrojaam [1] 

 

Joonis L3.7. Juhtimispult [1] 
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L3.2 KATSE ÜLESEHITUS 

L3.2.1 Projektne olukord 

Katse käigus oli eesmärk saada teavet selle kohta, kuidas paesõelmed käituvad pikaajaliselt 

teekonstruktsioonis ning selgitada välja kõige optimaalsem segu paesõelmetest ja 

kvartsliivast. Katses kasutati Väo karjäärist toodud pestud paekivisõelmeid, mida nimetatakse 

paeliivaks ja Männiku karjäärist toodud kvartsliiva. Katsekast oli jaotatud osadeks 

(sektoriteks), kus asusid erinevad paesõelmetest ja kvartsliivast segud (tabel L3.1) 

Killustikaluse alla ehk dreenkihi peale oli kogu ristlõike ulatuses paigaldatud geotekstiil. 

Lisaks kasutati geovõrku, mis ei katnud kogu kihti, vaid oli paigaldatud poolele tarindi osale 

risti ratta liikumisteega. Eesmärk oli uurida ja võrrelda, kui palju mõjutab geovõrgu 

kasutamine konstruktsioonis tekkivaid pingeid ja materjali stabiilsust. Selgituseks 

geosünteetide paigutusest joonis L3.8. 

 

Joonis L3.8. Geosünteetide paigutus tarindis [1] 
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Tabel L3.1 

Katsekonstruktsioonide kirjeldused 

 
Märkused. 1. Paeliiv ehk pestud paekivisõelmed. 

2. Tähis 70/30 on materjali segu, kus 70% on paeliiva ja 30% kvartsliiva. 

3. Tähis 50/50 on materjali segu, kus 50% on paeliiva ja 50% kvartsliiva. 

4. MUK – mustkillustik ehk bituumeniga segatud killustik. 

L3.2.2 Konstruktsiooni ehitus 

Osa muldkeha konstruktsioonist oli tegelikult eelmise katse käigus valmis ehitatud. Seda ei 

lammutatud, vaid säilitati, sest see andis võimaluse vaadelda paesõelmete käitumist 

pikaajalisemalt, kui seda antud katse käigus oleks olnud võimalik teha. Muldkeha ülemist osa 

ehitati ringi, vastavalt käesoleva teadustöö eesmärkidele. Katsekasti põhi oli isoleeritud 

hüdroisolatsioonikihiga (tugev kile ja veekindel teip), et selle põhja saaks lasta 0,6 m vett 

(joonis L3.9). Eesmärk oli vaadelda, kuidas pestud paesõelmed käituvad veest küllastunud 

olukorras.  

Muldkeha ise oli ehitatud järgmiselt. Katsekast oli jagatud kahte sektorisse piki kujutletavat 

rattajälge. Ühelpool oli pestud paekivisõelmed (paeliiv) ja teiselpool täiesti tavaline kvartsliiv, 

selle kihi paksus oli umbes 1 meeter. Järgmine osa muldkehast oli ehitatud selliselt, et 

kvartsliivale oli sisse segatud 50% paeliiva, aga teises sektsioonis olev materjal jäi samaks.  

Sektorid oli eraldatud geotekstiiliga, mis pidi vältima materjalide omavahelist segunemist 

(joonis L3.9). Muldkeha tihendamine toimus 25 cm kihtide kaupa ja selleks kasutati 255 kg 

vibroplaati Ammann (joonis L3.10). Tiheduse kontrollimiseks kasutati penetromeetrit (ainult 

liiva puhul), Inspector III ja paekivisõelmetes lõikerõngametoodikat (joonisd L3.11 ja L3.12). 

1 7

-

-

70/30 50/50 70/30 50/50 70/30 50/50 70/30 50/50 70/30 50/50

Paeliiv 50/50 Paeliiv 50/50 Paeliiv 50/50 Paeliiv 50/50 Paeliiv 50/50

6 > 100 Paeliiv Kvartsliiv Paeliiv Kvartsliiv Paeliiv Kvartsliiv Paeliiv Kvartsliiv Paeliiv Kvartsliiv

4

5

3

Muldkeha Muldkeha Muldkeha Muldkeha Muldkeha

20

50

Dreenkiht Dreenkiht Dreenkiht Dreenkiht Dreenkiht

2

GeovõrkGeovõrk

Ridakillustik 4/32 Ridakillustik 4/32
15 cm MUK;10 cm 

ridakillustik 4/32
Ridakillustik 4/3225 Ridakillustik 4/32

Geotekstiil Geotekstiil Geotekstiil Geotekstiil Geotekstiil

Konstruktsioon 5

Materjalid

MustseguMustseguMustseguMustsegu

Konstruktsioon 4

Mustsegu

Kihi 

paksus cm

Jrk. 

nr. Konstruktsioon 1 Konstruktsioon 2 Konstruktsioon 3
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Joonisd L3.9 ja L3.10. Materjalide paigaldamine, eraldamine ning hüdroisolatsioonikiht; 

vibroplaadiga tihendamine [1] 

 

Joonised L3.11 ja L3.12. Penetromeetriga ja Inspector III tiheduse määramine [1] 

Muldkeha pealmisse kihti paigaldati 4 pingeandurit, mille ülesanne oli fikseerida ratta poolt 

tekitatud pingete tekkimine, muutumine. Andurid asusid ca 50 cm sügavusel katte pinnast, 

olenevalt katte paksusest. Nende paigaldamine on aeganõudev töö, sest igal anduril on oma 

väljamõõdetud koht, kus see asub. Paigaldamise käigus tuleb juhtmed asetada nii, et need 

järgnevate ülesannete täitmisel vigastada ei saaks. Joonised L3.13…L3.15 illustreerivad 

kirjeldatut.  
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Joonised 13 ja 14. Pingeandurite paigaldamine [1] 

 

Joonis 15. Pingeandurite paigutus [1] 

Järgmine konstruktsiooni osa oli dreenkiht, mille paksus oli 20 cm. Dreenkiht oli jagatud 

samuti kaheks sektoriks ühel pool rattajälge asus materjalisegu 70/30, kus 70% oli paeliiva ja 

30% kvartsliiva. Teises osas oli segu 50/50, kus paeliiva ja kvartsliiva oli ühe palju. 

Tihendamiseks kasutati, sarnaselt muldkehaga, 255 kg vibroplaati. Kihipaksus võimaldas 

selle tihendamist ühe korraga. Dreenkihi ülemisse kihti paigaldati üheksa pingeandurit ja kaks 

vajumiandurit, mis asusid ca 30 cm sügavusel katte pinnast. (Joonis 16). Pingeandurite 

paigaldamisest anti ülevaade eelmise kihi ehitamise juures. Vajumiandurite paigaldamine on 

sarnane, aga vastavalt anduri ehitusele ja tööpõhimõttele on sellele vaja kaevata suurem ja 

sügavam süvis. Hoolikas tuleb olla augu tagasitäitmisel, et anduri ümber minev materjal saaks 

korralikult tihendatud ja töö käigus ei tohi kindlasti andurit vigastada (joonis L3.17).   
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Joonised L3.16 ja L3.17. Andurite paigutus dreenkihis; vajumianduri paigaldamine [1] 

Eelnevalt kirjeldatud tarindit võiks nimetada põhikonstruktsiooniks, sest seal enam erinevate 

katsete käigus kihipaksuseid ja materjale ei muudetud. Dreenkihile paigaldati veel geotekstiil. 

Aluste ehitamisel tehti mõningaid muudatusi. Kahes katses paigaldati killustikaluse alla 

geovõrk. Sooviti tekitada olukord, kus osa tarindist töötab geovõrguga ja teine osa mitte. 

Eesmärk oli võrrelda pingete erinevusi ja saada informatsiooni geovõrgu efektiivsusest. 

Killustikaluse paksus oli 25 cm ja see ehitati Väo karjäärist toodud ridakillustikust 

fraktsiooniga 4/32. Tihendamiseks kasutati 255 kg vibroplaati (joonis L3.18), millega 

töötades pidi olema tähelepanelik, sest laboritingimustes on väga lihtne paekivikillustikku üle 

tihendada. See tähendab, et tihendamise käigus on killustik purunenud ja enam pole võimalik 

saavutada nõuetele vastavat kandevõimet. Sellise situatsiooni vältimiseks on vaja tihendamise 

käigus jooksvalt kontrollida killustikaluse tihedust. Selleks kasutati seadet Inspector III. 

Ehituse käigus looditi väga hoolikalt killustikaluse pinda (joonis L3.19), et sinna oleks hiljem 

mugav mustsegust kiht paigaldada. Killustikalusesse paigaldati vajumiandur, mis asus keset 

konstruktsiooni (joonis L3.20). 
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Joonised L3.18 ja L3.19. Killustikaluse tihendamine; loodimine [1] 

 

Joonis L3.20. Vajumiandur killustikaluses [1] 

Uuringu käigus otsustati ehitada selline konstruktsioon, kus alus koosneb 10 cm paksusest 

killustikalusest (ehitamisel kasutati sama materjali ja ehituspõhimõtteid, nagu eelnevates 

katseteski) ja 15 cm paksusest mustkillustiksegust. Mustkillustik ehk MUK on bituumeniga 

segatud killustik. Segu projekteerimise, valmistamise ja paigaldamisega tegeles OÜ Üle.  

Retsept: 

 fraktsiooniga 16/32 lubjakivikillustik; 

 5% bituumenemulsioon BE 60 M (Nynas); 

 3% bituumenit. 

Segu valmistamine toimus kohapeal segumasinas, kus killustiku kuumutamiseks kasutati 

gaasipõletit. Killustik kuumutati 120° C, temperatuuri kontrolliti pidevalt vastava seadmega. 
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Paigaldamine käis samal põhimõttel, nagu kõigi teistegi materjalidega. Tihendati 255 kg 

vibroplaadiga. Joonised L3.21…L3.28 kirjeldavad MUK-i valmistamist ja paigaldamist. 

 

Joonised L3.21 ja L3.22. Gaasipõleti ja killustiku kuumutamine [1] 

 

Joonised L3.23 ja L3.24. Bituumeni lisamine [1] 

 

Joonised L3.25 ja L3.26. MUK-i valmistamine [1] 
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Joonised L3.27 ja L3.28. MUK-i paigaldamine [1] 

Kõigil katsetel kasutati kattematerjalina mustsegu, mille samuti valmistas OÜ Üle. Neil oli 

samuti huvi uurida erinevaid variante, kuidas mustsegu võiks projekteerida, et missugune 

oleks kõige optimaalsem seguretsept. Kasutades teekonstruktsioonide katseseadet said nad 

teavet materjali käitumise kohta koormuse all. 

Mustsegu valmistati sarnaselt mustkillustikuga. Mustsegu valmistamiseks kasutati freespuru, 

bituumenemulsiooni BE 60 M (Nynas) ja tsementi. Katseseadme kõrval segumasinas tehti 

materjal valmis ja seejärel paigaldati alusele (joonised L3.29 ja L3.30). Laiali ajamine ja 

loodimine toimus käsitsi (rehadega, labidatega) ja tihendamiseks kasutati 255 kg vibroplaati 

(joonised L3.31 ja L3.32). Töötegija kontrollis katte kandevõimet vastava seadmega (joonis 

L3.33). 

 

Joonised L3.29 ja L3.30. Mustsegu valmistamine [1] 
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Joonised L3.31 ja L3.32. Mustsegu paigaldamine; tihendamine [1] 

 

Joonis L3.33. Mustsegust katte kandevõime mõõtmine [1] 
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L3.3 KATSE KÄIK 

Katsetustega alustati 2013. aasta sügisel ja lõpetati 2014. aasta kevadel. Uuringu käigus viidi 

teekonstruktsioonide laboratooriumis läbi viis katset, mille eesmärk oli saada informatsiooni 

paesõelmete käitumisest konstruktsioonis, mis olid ehitatud katseseadmesse. Uuringu käigus 

pidi korduvalt tegelema konstruktsiooni lammutamise ja ehitamisega. Lammutustööde käigus 

saadi väga palju informatsiooni materjalide käitumise kohta tarindis, mida paralleelselt 

kasutati tulemuste analüüsimisel ja järelduste tegemisel. Teine osa andmetest saadi pinge-, 

vajumi-, temperatuuri- ja niiskusanduritelt. Kolmas osa analüüsimiseks vajaminevast 

informatsioonist saadi pideva vaatluse käigus, mis toimus kogu uuringu vältel. Tehti 

märkmeid ja mõõtmisi ratta töötamise ajal. Katsetuste käigus mingeid suuremaid probleeme 

katseseadmel ei esinenud, mis oleks kuidagi võinud mõjutada katsete käiku. Paesõelmetest 

muldkeha alumisel osal, mille paksus oli umbes 1 m, oli katse lõpetades ratas teinud 1,32 mln 

tsüklit. 

Katse käigus läbib koormusratas kasti tsentrit iga 2,2 sek järel ehk konstruktsioonile ei jää 

palju aega taastumiseks enne järgmist koormust. Ratta ülesõidul oli võimalik fikseerida 

visuaalselt kattepinna liikumine/elastne vajumine. Lisaks sõitis ratas pidevalt ühes jäljes ja 

mitte mingisugust kõrvalekallet külgedele ei olnud (alljärgnev joonis kujutab reaalsel teel 

olevat vaheldumist). Võttes aluseks selle ja teised mõjutajad nagu vähene taastusaeg, suur  

lisatud vee hulk saame, et koormus võis olla normaalsest kuni 10 korda suurem ehk reaalseks 

koormuseks võiks lugeda ca 13 milj. koormustsüklit. 
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L3.3.1 Ratta töötamise ajal vaatluse käigus saadud informatsioon 

Pärast konstruktsiooni valmimist ratas käivitati. Kuna katseseade polnud mõned kuud 

töötanud, alustati rahulikult. Alguses lasti rattal korraga töötada ainult mõned sajad tsüklid. 

Raskus, millega ratas katse käigus pidi tarindit koormama oli 2500 kg. See peaks imiteerima 

veoauto poolt tekitatavat koormust, sest Eestis kasutatakse katendi arvutuses normtelge 10 t, 

mis on veoauto telg, aga kuna katseseadmel on nelja rattalisest teljest ainult üks, siis on 

koormus jagatud samuti neljaks ehk ühele rattale normteljel langeb 2,5 t. 

Alguses toimus kõigi katsete puhul kattes järeltihenemine, kas see oli tingitud ebapiisavast 

tihendamisest, mis on üsna tõenäoline või tekkis see olukord mingil muul põhjusel, selle 

kohta puudub informatsioon. Väljendus see roopa üsna kiires arenemises ehk enamus 

katsetes, välja arvatud külmutamiskatses, tekkis esimese 100 tsükliga 1 cm roobas, hiljem 

roopa areng aeglustus. Hilisem pingeandurite analüüs annab samuti kinnitust sellele, sest 

pinged alumistes kihtides ei andnud põhjust arvata, et muutus oleks toimunud aluses. Roopa 
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arengut mõõdeti pidevalt. (joonised L3.34 ja L3.35).

 

Joonised L3.34 ja L3.35. Roopa sügavuse mõõtmine [1] 

Järgmine märgatav muutus roopa arengus toimus siis, kui katet hakati kastma. Kogused, mis 

korraga konstruktsioonile lisati polnud suured, umbes 7 - 20 l, aga näiteks esimeses katses 

kasutati niisutamiseks kokku 131 liitrit vett. Järgmises alapunktis räägitakse lähemalt selle 

mõjust alumistes kihtides. Kastmine toimus kastekannuga. Pärast seda, kui katte oli piisavalt 

märg, muutus ka roopa süvenemine. Maksimum roopa sügavus, mis lasti tekkida oli 4,5 cm, 

kuna sellest suurem häiris ratta liikumist. 

Külmutamiskatse käigus oli roopa arenemine kattel tunduvalt aeglasem, kui neis katsetes, kus 

ei külmutatud. Sama tähelepanek tehti nii kuiva kui ka märja konstruktsiooni puhul (tabel 

L3.2). Selleks, et koormus saaks konstruktsiooni mõjutada hakati tekitama külmumis- ja 

sulamistsükleid. 

Tabel L3.2 

Roopa areng kuiva ja märja konstruktsiooni korral 

 
Märkused. 1. Punases kirjas on külmutuskatses olnud roopa areng. 

Ratta poolt läbitud tsüklite arv oli päevade lõikes väga erinev, mis oli tingitud katseseadme 

tööaja varieeruvusest. Seda põhjustas mõõtmiste tegemine ja konstruktsiooni vaatlemine, sest 

sel ajal peab ratas seisma. Katseseadet ei käivitatud ja seiskatud alati ühel ja samal ajal, kuid 

töö käigus selgus, et 24 tunniga järjest töötades jõuab see teha ca 31000 tsüklit.   

Katse Tsüklid Tsüklid

1

2

3

4

5

10000 

(kuivalt)

Roopa sügavus cm

1,83

3,1

3,5

0,22

0,62

20000 

(märjalt)

Roopa sügavus cm

1,42

1,7

-

0,57

0,79
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L3.3.2 Anduritelt saadud andmete töötlemine 

Peamine informatsioon saadi katse käigus pingeandurite ja temperatuuri- ning niiskusandurite 

andmete analüüsimisel ja sidumisel ratta poolt läbitud tsüklitega. Konstruktsiooni sees oli 

kokku 13 pingeandurit, millest neli asusid paesõelmetest muldkeha pealmises kihis (ca 50 cm 

sügavusel katte pinnast) ja üheksa dreenkihi ülemises kihis, kohe killustikaluse all (ca 30 cm 

sügavusel katte pinnast). Pingeandurite paigalduse kirjeldus oli alapeatükis 2.2. 

Konstruktsiooni ehitus. Temperatuuri- ja niiskusandureid oli viis ja üks lisaandur, mis näitas 

ainult temperatuuri. Paigaldatud oli kolm vajumiandurit, millest kaks olid dreenkihis ja üks 

killustikaluses. Laboris visandati skits, kus kujutati kõigi vajumi- ja pingeandurite asukohad 

(Lisa L3.1 ja L3.2). 

Temperatuuriandurite paigutus ja tähistus: 

1. PICO 1 – 65 cm sügavusel katte pinnast, paesõelmete kvartsliiva segu vastavalt 70/30; 

2. PICO uus – 65 cm sügavusel katte pinnast, paesõelmete kvartsliiva segu 50/50; 

3. PICO 2 – 100 cm sügavusel paesõelmetes; 

4. PICO 3 – 150 cm sügavusel paesõelmetes; 

5. PICO 4 – 150 cm sügavusel paesõelmetes; 

6. Lisaandur – 25 cm sügavusel katte pinnast, killustikaluse alakihis. 

Temperatuuri- ja niiskusandurite paigaldamise eesmärk oli fikseerida temperatuuri ja 

niiskussisalduse muutused konstruktsiooni erikihtides ja anda teavet, kas muutused mõjutavad 

kuidagi konstruktsiooni ja seal olevaid materjale (paesõelmeid). 

Peamised tähelepanekud tehti siis, kui kasutati konstruktsiooni külmutamist. Alustades 

külmutamis-sulatamistsüklitega, mida oli kokku 21, toimus sulamisel külma liikumine 

soojemast kihist külmemasse, mitte vastupidi ehk madalamatesse kihtidesse (Tabel L3.3).  

Tabel L3.3  

Temperatuuri liikumine konstruktsioonis 

 

C % C % C % C % C % C % C % C % C %

Lisa andur -11 - -4,4 - -3,7 - -2,3 - -5,6 - -0,9 - -2 - 0,4 - 1,9 -

PICO uus - - - 6,2 - 6,2 - 6,3 - 6,4 - 6,6 - 6,6 - 6,7 - 7,1

PICO 1 -5,3 8 -5,1 8 -4,8 8,1 -3,9 8,1 -3,3 8,2 -3 8,3 -2,7 8,5 -2,4 8,7 -2,2 9,1

PICO 2 -2,8 -3 14,3 -3,1 14,3 -3,1 14,3 -3,4 14,2 -3,6 13,9 -3,7 13,7 -3,6 13,9 -3,7 13,8

PICO 3 0,3 39,4 0 39,5 -0,1 39,5 -0,2 39,6 -0,6 39,7 -1,1 39,6 -1,5 39,5 -1,8 39,7 -1,8 39,3

PICO 4 2,2 33,2 1,9 33,5 1,9 33,4 1,8 33,5 1,5 33,4 0,8 33,4 0,8 33,3 0,8 33,2 0,8 33,1

4.veebr 10.veebr 12.veebr27.jaan 28.jaan 29.jaan 30.jaan 3.veebr
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Külmutamiskatses seni kuni konstruktsioon oli ühtlaselt külmunud ei juhtunud midagi. Sama 

järeldus tehti ka eelmises alapeatükis, kus võrreldi roopa arengut. Peamised muutused 

toimusid siis, kui hakati katseseadmes külmutama ja sulatama vaheldumisi. Sulatamisel 

mingeid erivahendeid ei kasutatud, vaid mõned päevad või ööd olid sellised, kus 

külmutusseadet tööle ei pandud. Tänu erakordselt pehmele talvele, mis 2014. aasta jaanuaris 

ja veebruaris oli, toimis isegi selliselt korraldatud sulatamine, sest õhutemperatuurid olid 

peamiselt plussis. Katseseade, ratta liikumise käigus, eraldab väga palju soojust, mis aitab 

samuti sulamisele kaasa.  

Anduritel kde 2, kde 4, kde 3 ja kde 5 toimus pingetes muutus just külmutamiskatse käigus. 

Täpsemalt toimus see pärast konstruktsiooni pikaajalist sulamist, kus enamus 

konstruktsioonist oli sulanud, ainult Pico 2 oli -1,6° C, see on pingeanduritest veel pool 

meetrit sügavamal. Olukorra teeb oluliseks see, et teiste katsete käigus on pinged neil 

anduritel ühtlased madalad püsinud, aga pärast seda mõõtmist olid pinged tõusnud. Huvitav 

on veel see, et ühel pool rattajälge on pinged võrgu all suuremad kui ilma võrguta osal, aga 

teisel pool on olukord vastupidine. 50/50 paesõelmete ja kvartsliiva segus oli geovõrgu all 

pinge tunduvalt suurem kui puhtas paeliivas.  Geovõrguta katsel oli olukord vastupidi, aga 

pingete erinevus oli tunduvalt väiksem.  

Teised andurid, mis samuti näitasid pingete muutumist ainult külmutamiskatses, olid kde 8 ja 

kde 12. Need andurid on paigutatud hoopis teistmoodi kui ülejäänud pingeandurid. Tavaliselt 

paigutatakse need lapiti kihi sisse, aga need kaks on serva peal ehk risti. Pingete muutus 

toimus hetkel kui terve konstruktsioon oli külmunud. Soojakraadide puhul vaheldusid 

negatiivsed pinged positiivsetega, aga külmunud tarindis olid pinged ühtlaselt positiivsed ja 

tunduvalt suuremad kui muidu. Nähti, et ilma võrguta olid pinged pisut suuremad kui 

võrguga. Antud olukorras võib pingete tõus olla seotud konstruktsiooni külmumise käigus 

tekkinud materjali paisumisega, mis surub andureid. Pärast sulamist taastub esialgne olukord, 

mitte küll täielikult, aga pinged vähenevad märgatavalt. Järgnevas tabelis L3.4 on esitatud 

kõigi eelpool nimetatud pingeandurite olukorrad külmutamiskatses. 
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Tabel L3.4 

Pingeandurite olukord külmutamiskatses 

 

Tabelis esitatud andurid näitasid pingete muutusi ja kasvu peamiselt külmutamiskatses. Teiste 

katsete käigus olid näidud ühtlased ja pigem madalad kui kõrged. See annab kinnitust, et 

paesõelmed on väga temperatuuri tundlik materjal.  

Põhjused, mis võisid tekitada pingete tõusu katseseadmes: 

 liigniiskus konstruktsioonis, millele ei pea lubjakivikillustik vastu; 

 pidev pikaajaline koormamine; 

 koormuse muutumine; 

 külmutamise käigus materjali paisumine. 

Andurid Kuupäev Tsüklite arv Pinge (kpa)

KDE 2 20.03. 456 458 209

KDE 3 20.03. 456 458 123

KDE 4 20.03. 456 458 119

KDE 5 20.03. 456 458 134

KDE 8 24.01. 4 675 80

KDE 12 24.01. 4 675 90

Lisa

Geovõrguta

Geovõrguga

Geovõrguga

Geovõrguta

Geovõrguta

Geovõrguga
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Tabel L3.5 

Pingeandurite analüüs läbi kõigi katsete 

 

 

 

Katse Andurid Kuupäev Tsüklite arv Pinge (kpa) Lisa

KDC 1 8.11. 166351 64

KDE 13 31.10. 82560 634

KDE 15 31.10. 82560 459

KDC 1 12.12. 105077 52

KDE 9 12.12. 105077 321

KDE 10 12.12. 105077 415

KDE 3 03.12. 45720 121

KDE 14 03.12. 45720 506

KDE 3 27.11. 9839 119

KDE 9 27.11. 9839 270

KDE 13 27.11. 9839 422

KDE 14 27.11. 9839 414

KDE 2 20.03. 456458 209

KDE 3 20.03. 456458 123

KDE 4 20.03. 456458 119

20.03. 456458 134

14.03. 374744 134

KDE 8 24.01. 4675 80

KDE 12 24.01. 4675 90

KDE 8 8.11. 166351 48 Geovõrgu(ga)

KDE 12 8.11. 166351 39 Geovõrgu(ta)

KDE 2 3.12. 45720 103 Geovõrgu(ga)

KDE 3 3.12. 45720 121 Geovõrgu(ta)

KDE 4 3.12. 45720 100 Geovõrgu(ga)

KDE 5 3.12. 45720 121 Geovõrgu(ta)

KDE 2 20.03. 456458 209 Geovõrgu(ga)

KDE 3 20.03. 456458 123 Geovõrgu(ta)

KDE 4 20.03. 456458 119 Geovõrgu(ga)

KDE 5 20.03. 456458 134 Geovõrgu(ta)

KDE 8 20.03. 456458 56 Geovõrgu(ga)

KDE 12 20.03. 456458 70 Geovõrgu(ta)

Pinged võrgu all on väiksemad kui ilma 

võrguta osas. 

5.

Võrgu all olid maksimaalsed pinged 

väiksemad kui võrguta osas, aga kõik 

andurid näitasid läbi katse väga ühtlaseid 

tulemusi. Ratas oli töötanud pikaajaliselt.

Sel kuupäeval oli pigete tõus märgatav. 

Tingitud oli see pikaajalisest 

konstruktsiooni koormamisest. 

Katend liigniiske, mis tõttu toimus 

killustikaluse purunemine ja sellest 

tingituna ka pingete tõus dreenkihis.

Pingete tõus on tingitud tarindi pidevast 

pikaajalisest koormamisest (23319).

Pingete tõus on tingitud koormuse 

suurenemisest 1500 kg-lt 2500 kg-ni.

2.

KDE 5

Pingete tõus on tingitud tarindi pidevast 

pikaajalisest koormamisest 20.03. 

(31967) ja 14.03. (31508).

Pingete tõus võib olla tingitud külmumise 

käigus materjali paisumisest. 

3.

Pinged võrguga on suuremad ja jaotuvad 

ühtlasemalt, aga võrguta on väiksemad ja 

jaotuvad ebaühtlasemalt.

4.

Põhjendus

Katend liigniiske, mis tõttu toimus 

killustikaluse purunemine ja sellest 

tingituna ka pingete tõus dreenkihis. 

Katend liigniiske, mis tõttu toimus 

killustikaluse purunemine ja sellest 

tingituna ka pingete tõus dreenkihis. 

Pingete tõus on tingitud tarindi pidevast 

pikaajalisest koormamisest (30464).

1.

KDE 9 8.11. 166351 298
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L3.3.3 Konstruktsiooni lammutamine 

Konstruktsiooni lammutamiste käigus saadi veelgi informatsiooni, mis ühest küljest kinnitasid 

anduritelt saadud andmeid ja teisest küljest selgitasid neid. Tehti uusi avastusi, mis 

katseseadme töötamise käigus otseselt välja ei tulnud. 

Selleks, et lammutamise käigus saada informatsiooni tuleb olla väga hoolikas. Töö käib 

kihtide kaupa, sarnaselt ehitamisele. Iga osa võetakse lahti eraldi, tegutsemine on üsna 

aeglane ja tuleb olla tähelepanelik, et erinevaid materjale väga segamini ei aeta. Mõningate 

kihtidega oli probleeme, sest need olid segunenud katsekäigus. Näiteks mustsegust katte 

alumine osa oli vajunud killustikalusesse, mis tegi üsna keeruliseks katte materjalis vajumi 

määramise, aga see polnud igas katses nii. Killustikalusest saadi mustsegu päris hästi kätte, 

kui tugeva harjaga rahulikult pühiti. Osades katsetes oli vajumine toimunud nii kattes kui ka 

killustikaluses, aga näiteks esimeses katses me kattes vajumist ei fikseerinud (joonis L3.36). 

 

Joonis L3.36. Lammutamisel vajumi mõõtmine mustsegust kattel [1] 

Põhiline purunemine oli toimunud killustikaluses (joonised L3.37 ja L3.38). Killustik purunes 

kõigis katsetes ühtmoodi  ja pingeandurite andmed kõrvale panna, siis võib väita, et peamine 

põhjus oli liigniiskus. 
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Joonised L3.37 ja L3.38. Vajumi mõõtmine killustikaluses [1] 

Esimeses katses oli killustikaluses vajumine 6 cm. Seda oli päris hea mõõta, sest dreenkihi 

peale oli paigaldatud geotekstiil, mis ei võimaldanud killustikul paeliivaga seguneda. Pärast 

killustikaluse eemaldamist märgati, et paesõelmetest kihis polnud mingeid muutusi, vajumit ei 

fikseeritud. Kõigis järgnevates katsetes oli olukord sarnane ehk killustik purunes ühtmoodi. 

Vajum jäi vahemikku 5 - 8 cm.  
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Mustkillustik (MUK) näitas tulemusi, mille põhjal võib väita, et see pidas paremini vastu kui 

killustikalus, mis on tegelikult teada. Purunemine polnud nii suur ja see toimus pikema 

koormamise tulemusena. Seda võib selgitada sellega, et tsüklite arv, mis ratas vastaval 

konstruktsioonil tegi oli päris suur – 518 tuh. Kattematerjal mustkillustiku peal hakkas pärast 

59 tuh tsüklit roopast külgedele välja pressima, mida eelnevate katsete käigus polnud 

juhtunud ning külmutuskatse käigus oli sama olukord, aga pärast 65 tuh tsüklit. 

Paesõelmetest kihil pärast esimest katset polnud mingeid muutusi märgata. Muutus tuli 

järgnevate katsete käigus. Pärast ratta poolt läbitud 793 tuh tsüklit oli paesõelmetest 

dreenkihil vajum 14 mm, tulemus mõõdeti füüsiliselt kihi pealt (joonised L3.39 ja L3.40) ja 

seda kinnitasid konstruktsioonis olnud vajumiandurid. 

 

Joonis L3.39. Vajum paesõelmetest dreenkihil [1] 
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Joonis L3.40. Vajumi mõõtmine dreenkihil [1] 

Pärast mõõtmisi võeti välja kõik andurid ja hakati paesõelmetest osa lammutama. 

Lammutamise käigus võeti erinevatest kihtidest proovid, et need viia Geotehnika laborisse 

terastikulise koostise määramiseks. Sooviti näha, kas katsete käigus on paesõelmete ja 

paesõelmete kvartsliiva segu terastikuline koostis muutunud või mitte.  

Järgnevalt esitatakse kõigi proovide võtmise kohad ristlõigete järgi. Kõik mõõtmised on 

toimunud dreenkihi pealt ehk mustsegu ja killustikalus on eemaldatud. Proovid on võetud 

segudest 30/70 ja 50/50, kus vastavalt esimene protsent tähistab kvartsliiva hulka ja teine 

pestud paesõelmete (paeliiva) hulka segus. Sügavamal on võetud ainult paeliivast, mida pole 

kvartsliivaga segatud.   

Proovide võtmise kohad (ristlõiked): 

1. dreenkihi pealt – kaks proovi 30/70 segust ja kaks proovi 50/50 segust; 

2. dreenkihi alt ehk 20 cm sügavuselt – kaks proovi 50/50 segust ja kaks proovi 

paeliivast; 

3. 50 cm sügavuselt – kaks proovi 50/50 segust ja kaks proovi paeliivast; 

4. 80 cm sügavuselt – paeliivast; 

5. 120 cm sügavuselt – paeliivast; 
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6. 150 cm sügavuselt – paeliivast; 

7. 180 cm sügavuselt – paeliivast; 

8. 210 cm sügavuselt – paeliivast. 

Neist samadest kihtidest ja materjalidest võeti proovid ka ehitamise ajal, et katsetamise 

lõppedes oleks andmeid mida võrrelda. Esimesed proovid viidi samuti terastikulise koostise 

määramisse Geotehnika laborisse. Proovide tulemused ja võrdlused on kirjas tabelis L3.6, 

kust tuleb välja, et paesõelmete segamine liivaga aitab kaitsta paesõelmeid purunemise eest. 

Tabeli märkused: 

1. Koha nr – tähistab ristlõiget kust proovid võetud on (vt Proovide võtmise kohad). 

2. 30/70 materjali segu, vastavalt 30% kvartsliiva ja 70% paeliiva. 

3. 50/50 materjali segu, vastavalt 50% kvartsliiva ja 50% paeliiva. 

4. Sinises kirjas varem võetud proov, punases kirjas lammutamisel võetud proov 
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Tabel L3.6 

Terakoostiste võrdluse tabel 

 

10 6,3 2 1 0,63 0,425 0,2 0,1 0,06 0,02 0,006 0,002

30/70 segu, võrguta kruusaga keskliiv 99,9 99,9 80 62,4 51,2 34,9 11,4 4,8 2,9 2,1 1,2 0,6

30/70 segu, võrguta kruusaga keskliiv 99,8 98,9 81,6 62,9 47,2 28,8 7,6 3,8 3,6 2,2 1,3 0,6

30/70 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,8 99,7 84,7 68,2 53,1 32,8 9,1 4,6 3,4 2,4 1,2 0,3

30/70 segu, võrguga kruusaga jämeliiv 99,9 99,5 76,5 58,2 38,1 23,4 8,9 5,3 3,9 2,9 1,6 1

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,8 99,8 85,2 68,6 54,4 34,2 9,3 5,1 4,6 2,3 1,3 0,4

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,8 99,8 80,2 63,2 47,4 31 12,6 7,1 4,8 3,5 3,1 0,9

50/50 segu, võrguta kruusaga keskliiv 100 99,1 83,7 68 55 35,6 9,9 4,9 2,8 2 1 0,5

50/50 segu, võrguta kruusaga jämeliiv 99,7 99,2 79,8 62,7 43,3 24,6 7,6 4,7 4,6 2,7 1,6 0,5

paeliiv, võrguga kruusaga jämeliiv 100 100 77,6 55,1 44,6 32,9 17,3 8,2 4,2 3,2 1,6 0,8

100 100 68,4 46,2 36,7 26,6 12,7 5,9 3,5 2,7 1,5 0,8

100 100 66,9 45,3 40 33,6 20 8,7 3,9 2,7 1,6 0,8

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,6 99,5 84,2 68,1 59 42,6 16,1 7,4 3,4 2,4 1,4 0,4

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,9 99,9 81,8 64,8 46,1 27,3 8,1 4,7 2,8 2 1 0,3

50/50 segu, võrguta kruusaga keskliiv 99,7 99,5 81,5 63,8 49,4 30,8 8,7 4,3 2,8 2,1 1,1 0,4

50/50 segu, võrguta kruusaga keskliiv 99,9 99,7 78,7 61,1 47 29 7,1 3,2 2,2 1,5 0,8 0,4

50/50 segu, võrguta kruusaga keskliiv 100 99,9 76,2 56,9 44,5 27,9 7,8 3,6 1,9 1,5 0,8 0,3

50/50 segu, võrguta kruusaga keskliiv 99,8 99,4 80,7 62,7 47,1 27,1 3,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,8 99,7 80,9 62,4 49,4 32,8 11,3 5,2 2,3 2 0,8 0,4

50/50 segu, võrguga kruusaga keskliiv 99,7 99,3 82,5 65,6 52,6 33,3 7,5 2,6 1,5 1,2 0,6 0,5

3

1,1

Koha 

nr
Asukoht Nimetus

1

2
28,7 15,4 7,9 5,6 3,9 2,1100 99,9 71,8 50,8 38,8

4,3 2,4 1,250 38,6 29,6 18,3 9,6 5,9

Sõela ava suurus (mm)

rohke kruusaga 

savikas jämeliiv
paeliiv, võrguga

rohke kruusaga 

jämeliiv
paeliiv, võrguta

rohke kruusaga 

savikas jämeliiv
paeliiv, võrguta

100 100 72,2
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Lammutades nähti, et katsekasti põhjas oli sinna lastud vesi tõepoolest alles ehk paeliiv 

muldkeha alumises osas oli täiesti läbi vettinud olekus (joonis L3.41). Hüdroisolatsioon oli 

hästi enda ülesannet täitnud. 

 

Joonis L3.41. Vettinud olekus paeliiv muldkeha alumises osas [1]  
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L3.4 JÄRELDUSED 

Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide katseseadme kasutamisel uuringus jõuti 

mitmete huvitavate järeldusteni. Osad neist puudutasid muldkehas ja dreenkihis olnud 

paeliiva ja selle erinevaid segusid kvartsliivaga, mis oligi uuringu eesmärk. Teine osa 

järeldusi tehti teiste konstruktsioonis kasutatud materjalide käitumise kohta ja katseseadme 

töökorralduse kohta. Viimased järeldused aitavad tulevastes uuringutes ja katsetes kasutada 

katseseadet veel efektiivsemalt.  

L3.4.1 Paeliiv ja selle segu kvartsliivaga 

Katses kasutati pestud paesõelmeid ehk paeliiva ning selle segusid kvartsliivaga, kus ühes 

segus oli 30% kvartsliiva ja 70% paeliiva (30/70) ning teises segus oli mõlemaid materjale 

pooleks (50/50). Dreenkiht oli ehitatud selliselt, et piki rattaliikumisjälge oli kiht jagatud 

kaheks, kus üks sektsioon oli ehitatud 30/70 segust ja teine 50/50 segust. Muldkeha ülemine 

osa paksusega 50 cm oli ehitatud samal põhimõttel, et ühel pool jälge oli paeliiv ja teisel pool 

50/50 segu. Muldkeha alumine osa oli ehitatud paeliivast. 

Pärast külmutamiskatse lõpetamist, kui konstruktsioon oli peaaegu üles sulanud, tõusid 

muldkeha ülemises kihis pinged märgatavalt võrreldes kõigi teiste katsetega. Ratas oli selleks 

hetkeks teinud üle 456 tuh tsükli. See olukord tekkis tänu konstruktsiooni sulamisele. 

Jääkristallide sulamise käigus olid need muutunud veeks, mis muutis paeliivast ja selle segust 

kihi pehmeks ja tänu sellele kadus kandevõime, mis põhjustas pingete tõusu. Mitte 

katsetingimustes peab pärast külmaperioodi lõppu arvestama asjaolusid, et neis kihtides kus 

on kasutatud paesõelmeid, võib tekkida kandevõime probleeme. Veest küllastunud olekus 

kaotab paesõelmetest kiht kandevõime. 

Dreenkihti oli paigaldatud kaks pingeandurit, mis olid võrreldes ülejäänutega hoopis 

teistsuguses asendis ehk serva peal püsti. Põhimõtteliselt võib öelda, et need mõõtsid pingeid, 

mis liikusid konstruktsioonis horisontaalselt. Kõigi teiste katsete käigus ei tulnud nende 

andurite tulemustest midagi välja, aga külmutamiskatses näitasid need maksimaalseid pingeid 

ja seda siis, kui konstruktsioonis olid külmakraadid kõige tugevamad. Andurid olid 
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materjalisegus 50/50. Pingete tõusu võib selgitada materjalis oleva vee külmumisega. 

Eelnevate katsete käigus oli konstruktsioonile valatud piisavalt vett, mis imbus läbi katte ja 

aluse dreenkihti. Niiskussisaldus dreenkihis oli piisav, et külmudes hakkas materjal paisuma 

ja see põhjustaski pingete tõusu andurites. Siit järeldus, et kui kasutatakse paesõelmeid 

näiteks külmumispiirist üleval pool ja seal on piisavalt niiskust, siis võib külmudes hakata 

materjal paisuma ja tekitada kattele külmakerkeid. Katseseadmes nende tekkimist ei 

täheldatud. Seda olukorda hinnates on täiesti põhjendatud paesõelmete kasutamise 

mittelubamine külmumispiirist üleval pool.  

Selleks, et oleks võimalik hinnata paeliiva purunemist konstruktsioonis, võeti eri kihtidest 

erinevatel aegadel materjaliproovid. Esimesed proovid võeti enne külmutamiskatset ja 

viimased proovid  konstruktsiooni lõpliku lammutamise käigus. Mõlematel proovidel lasti 

Geotehnika laboris määrata terastikuline koostis, et saaks võrrelda, kas on mingeid muutusi 

terakoostises toimunud. Võrreldes erinevaid tulemusi nähti, et puhas paeliiv oli purunenud 

isegi dreenkihi all, aga kvartsliivaga segatult oli selle terakoostis püsinud peaaegu muutumatu, 

seda isegi vahetult killustikaluse all. Paeliiva segamine kvartsliivaga annab tulemust, sest 

kvartsliiv kaitseb paeliiva terakeste purunemise eest koormuse all. See täidab tühimikud, mis 

jäävad suuremate terade vahele ja ei lase neil hakata liikuma ja hõõruma üksteise vastu, mis 

võib põhjustada tera purunemise, mis omakorda tõstab peenosiste sisaldust materjalis. 

Siinkohal toonitatakse, et materjalisegus peaks kasutama pestud paesõelmeid ehk paeliiva, et 

vältida peenosiste sattumist segusse, mis tekitab teisi probleeme.  

Neis katsetes, kus kasutati geovõrku (Secugrid 30/30 Q1) oli näha, et võrgu all olevad 

pingeandurid näitasid väikesemaid pingeid kui need mis polnud võrgu all. See tähendab, et 

paigaldatud geosünteet täitis oma ülesannet. Ainult ühes katses tekkis olukord, mis tekitas 

küsimusi.  

Konstruktsioon oli peaaegu sulanud, viiest temperatuuriandurist üks näitas külmakraade ja see 

oli 100 cm sügavusel kattest ehk ca 50 cm kõnealusest kihist allpool. Mõlemad andurid olid 

geovõrgu all ainult üks oli paigaldatud paeliiva ja teine 50/50 segusse. See andur, mis oli 

paeliiva ja kvartsliiva segus näitas tunduvalt suuremaid pingeid kui see, mis oli puhtas 

paeliivas. Olukord võib olla selgitatav sellega, et neist kahest materjalist oli paeliiv suurema 

niiskussisaldusega, mis tingis konstruktsioonis paeliiva pisut aeglasema sulamise kui seda 

kvartsliivaga segatult. Külmunult on kandevõime suurem ja seetõttu ka sellised tulemused 

pingeanduritelt. 
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L3.4.2 Teised konstruktsioonis olnud materjalid 

Killustikalus ei pea vastu liigniiskusele (joonis L3.42), seda kinnitavad ka teised uuringud, 

mis on läbi viidud Tallinna Tehnikakõrgkooli teede laboratooriumis. Pärast pikaajalist 

konstruktsiooni kastmist kiireneb roopa areng kattel ja pinged killustikaluse all märgatavalt 

kasvavad. 

 

Joonis L3.42. Killustiku purunemine konstruktsioonis [1] 

Olukorra tegi paremaks kui kasutati konstruktsioonis mustkillustikku (MUK). Antud juhul oli 

see lubjakivikillustik, mis on kuumutatud ja segatud bituumeniga. Bituumen tekitab ümber 

killustikutera kaitsekihi, mis aitab sellel vastu pidada konstruktsioonis olevale niiskusele ja 

tõstab paekivikillustiku eluiga. Katses nähti, et MUK purunes samuti, aga mitte nii kiiresti ja 

ulatuslikult kui tavaline killustik.  

Eelnevate uuringute käigus polnud täheldatud, et pidev pikaajaline koormamine võib 

põhjustada konstruktsioonis pingete kasvu. Selles uuringus oli see paljudes olukordades 

pingete tõusu põhjuseks. Teedel juhtub täpselt sama asi, kui mingil põhjusel 
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liiklusintensiivsus teel kasvab ja sellega pole projekteerimisel arvestatud, siis ei pruugi tee 

sellele koormusele vastu pidada. See tähendab, et edasipidi katseseadet kasutades tuleks 

tsükleid tekitada konstruktsioonil süstemaatilisemalt, et anduritelt saadav informatsioon oleks 

adekvaatsem ja paremini  
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LISA 3 KOKKUVÕTE 

Teekonstruktsioonide katseseadme kasutamine käesolevas uuringus aitas selgitada ja 

põhjendada paesõelmetega seonduvaid probleeme. Katse käigus tehtud järeldused aitasid anda 

vastuseid küsimustele, mis on takistanud paesõelmete kasutamist teedeehituses. Paesõelmed 

olid katsekonstruktsioonis pestud kujul ehk paeliivana, kus peenosis on materjalist 

eemaldatud. Pikaajalise vastupidamise kommenteerimine on katseoludes raske, kuigi tuli 

ikkagi välja, et tarindi sees olles paeliiv purunes. Muldkeha ülemises osas olnud paeliiv oli 

geotehnika laboris tehtud terastikulise koostise määramise põhjal purunenud, mis tähendab, et 

pikaajaline vastupidavus dünaamilise koormuse all paeliival on küsitav. Tunduvalt paremini 

pidas vastu paeliiva ja kvartsliiva segu, millest võeti samuti proovid ja tehti samad analüüsid, 

aga seal polnud purunemist praktiliselt olnudki, mis kinnitab, et kvartsliivaga segatult võiks 

paeliiva teekonstruktsioonis kasutada. Siin rõhutatakse paeliiv, sest sealt on peenosised välja 

pestud.  

Külmutamiskatse käigus saadi jätkuvalt kinnitust sellele, et paeliiv on mõõdukalt külmakartlik 

materjal, sest muldkeha ülemises osas hakkasid pinged muutuma suuremaks pärast sulamist. 

Enne külmutamiskatset ei näidanud need suuri pingeid. Lisaks kinnitasid andurid, mis olid 

50/50 materjalisegust ehitatud dreenkihis, pingete tõusu pärast konstruktsiooni täielikku 

külmumist. Tegu oli niiskust täis materjali paisumisega, mis tekitas pingeandurites muutusi. 

Paeliiva kasutamine nii puhtalt kui ka kvartsliivaga segatult on ohtlik külmumispiirist 

ülevalpool. See võib tekitada teedel külmakerkeid. 
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Lisa L3.1 Laboris tehtud skits pingeandurite paiknemise kohta muldkeha 

ülemises kihis  
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Lisa L3.2 Laboris tehtud skits pinge- ja vajumiandurite paiknemise kohta 

dreenkihi peal 

 

 


