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Ekspertiisi objekt 

Ekspertiisi objektiks Kiili valla Lähtse küla Rätsepa maaüksuse teed - Rätsepa tee 27 454 m2 
(algus riigimaantee 11115 Kurna-Tuhala km 9,226), Kääri tee 11 901 m2 (algus Rätsepa tee 
km 0,230) ja Rätsepa põik 3 104 m2. Rätsepa tee kavandatud laius on 6 m (peatee), teiste 
teede laius 4 m (siseteed). Nimetatud teed on rajatud etapiviisiliselt peaasjalikult 
ehitustranspordi teenindamiseks, mistõttu pole teedel teadaolevalt rajatud katet ega ka 
projektikohaseid tarindikihte ning veeviimareid. Hetkel on tee pealiskihis kasutatud 
sõidetavuse tagamiseks purustatud kruusa ja killustikku ning osadel lõikudel on hiljuti (juuni-
juuli 2012) rajatud tolmuvaba kate asfaldipurust.  
 

Ekspertiisi eesmärk 

Ekspertiisi eesmärk on avada tee konstruktsioon puurimise teel 7 kohas, selgitada tee 
konstruktiivsed kihid ning anda hinnang rajatud konstruktsiooni puudustele ning vastavuse 
kohta Rätsepa maaüksuse teede tööprojektile, mis on tellijal olemas paberkandjal. 
Ekspertiisi põhjal saab tellija kavandada tee hooldamise, remondi ja ehitamisega seondavat 
tegevust.  
 

Dokumentatsioon ja projektne konstruktsioon 

Tegeliku konstruktsiooni vastavuse hindamiseks projektile esitati Tellija poolt eksperdile 2 
teede tööprojekti dokumenti: 

 Töö nr 005/06 Rätsepa maaüksuse teed, vertikaalplaneeringu muudatus, tööprojekt 
(projekti koostaja: AS Talter, tellija: Kaanon Kinnistud OÜ), Tallinn 2006 

 Töö nr 019/10B Rätsepa maaüksuse teed, teedeosa tööprojekt, teedeehituslik osa, 
seletuskiri ja tööjoonised (projekti koostaja: AS Talter, tellija MTÜ Rätsepa Infra), 
Tallinn 2010 

 
Töö nr 005/06 viitab muuhulgas Rätsepa maaüksuse piires varasemalt planeeritud elurajooni 
siseteede lahendusele ning mainitakse veeviimarite osas ca 25 cm sügavuse kraavi vajadust 
tee servas. Töö toob välja katendi lahenduse: 

 Asfaltbetooni freespurust kate 80 mm 

 Killustikalus 200 mm 

 Liivalus (dreenkiht) 300 mm 

 Täitepinnas (mulle) ca 300 mm 

 Olemasolev pinnas (aluspinnas) 
Ülalpakutud lahendus ei määratle materjalide nõudeid üheselt, mis jätab töö teostajale 
projektist tulenevalt üsna vabad käed materjalide kasutamiseks.  
 
Töö nr 019/10B kohaselt on projekteeritud järgmine põhikonstruktsioon: 

 AC 12 surf katte ülakiht 4 cm (Rätsepa teel, teistel teedel 6 cm) 

 AC 16 surf katte alakiht 5 cm (ainult Rätsepa teel) 

 Paekillustikust alus fr 32/64 ja 16/32 kiilumismeetodil 20 cm 
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 Liivast dreenkiht 20 cm 

 Täitepinnasest mulle vastavalt vajadusele 

 Olemasolev tihendatud ning profileeritud pinnas (aluspinnas) 
 
Projektis on toodud muuhulgas nõuded kihtide materjalile ja kihtide omadustele.  
 
Teede ehitamist koordineeris ja rahastas arendaja. Ehitusega seonduvad dokumendid ei ole 
Tellija käsutusse jõudnud. Seetõttu pole võimalik tutvuda täitedokumentatsiooniga ning pole 
teada, millal ja millistes etappides teid ja teede olulisi osi (konstruktsioonikihte) rajati, 
millised mõõtmised teostati ning millistest materjalidest ehitati.  
 

Uuringud 

Andmaks hinnangut, millised kihid on tegelikult rajatud, viidi läbi uuringud geoloogiliste 
uuringutena. Uuringute läbiviimiseks valiti objekti erinevatel teelõikudel koos Kiili valla 
esindajaga 7 kohta, arvestades teealuste kommunikatsioonide paiknemisest (Geoalus 2 GA 
13.04.2012) tulenevate piirangutega. Geoloogilised uuringud viidi läbi 11.07.2012.  
Esialgsete vaatluste põhjal on selge, et objekti teed ei vasta üheski lõigus kummalegi 
eelnimetatud dokumendile e. projekteeritule, kuivõrd  puuduvad kraavid ja pole rajatud 
asfaldipurust (välja arvatud teelõigud, millele see on paigutatud äsja) ega asfaltsegust 
kattekihte.  Seega, saab hinnangu andmisel lähtuda alt-üles põhimõttest, et aluspinnase peal 
peab olema vajadusel sobiva täitepinnase kiht, selle peal hea filtratsiooniga dreenkiht, mille 
peal omakorda killustikaluse kiht. Kokkuleppel tellijaga, ei võetud uuringus materjalide 
proove. Materjalide omadused määratleti visuaalselt geoloogiliste tunnuste põhjal. 
 

Puurauk nr. 1 

Puurauk nr 1 paikneb Rätsepa teel, km 
0,100. Tee konstruktsiooniks on 12 cm 
paksune kruusast kattekiht. Alust ega 
dreenkihti rajatud ei ole. Lisaks on 
kruusakiht rajatud koorimata 
aluspinnasele (mulda pole eemaldatud). 
Aluspinnaseks on moreen: kruusane 
kõva kerge saviliiv - kruusa ja rähka ca 
40%. Pinnasevee taseme sügavus 
vaatluste hetkel >1,0 m, kõrgvee ajal 
eeldatavalt märkimisväärselt kõrgemal. 
 

 
 
 

 

 



                             Rätsepa maaüksuse teede ekspertiisi aruanne 2012 

 7 

Puurauk nr. 2 

Puurauk nr 2 paikneb Kääri teel, km 
0,430. Tee konstruktsiooniks on 12 cm 
paksune killustikust kattekiht kruusliiva- 
ja kruusa tunnustega 58 cm paksusel 
täitel (muldel). Killustikalust ega liivast 
dreenkihti rajatud pole. Aluspinnaseks 
on moreen: kruusane kõva kerge saviliiv 
- kruusa ja rähka ca 50-60%. Pinnasevee 
taseme sügavus vaatluste hetkel >1,05 
m, kõrgvee ajal eeldatavalt 
märkimisväärselt kõrgemal. 
 

 
 
 

 

Puurauk nr. 3 

Puurauk nr 3 paikneb Rätsepa teel, km 
0,340. Tee konstruktsiooniks 8 cm 
paksune killustikust kattekiht, mille all 
on keskliivast kiht paksusega 15 cm, 
mille all mullasegune liiv paksusega 5 
cm ja mullasegune killustik paksusega 
12 cm. Konstruktsioon on rajatud 
koorimata aluspinnasele (mulda pole 
eemaldatud).  Aluspinnaseks on 
moreen: kruusane plastne kuni kõva 
kerge saviliiv ülaosas mullaviirgudega - 
kruusa ja rähka ca 30-50%. Pinnasevee 
taseme sügavus vaatluste hetkel >1,3 
m, kõrgvee ajal eeldatavalt 
märkimisväärselt kõrgemal. 
 

 
 
 

 

Puurauk nr. 4 

Puurauk nr 4 paikneb Rätsepa ja Kääri 
tee ristumisel (Rätsepa tee km 0,520; 
Kääri tee km 0,780). Tee 
konstruktsiooniks on 12 cm paksune 
killustikust kattekiht mullseguse 
lubjakivirähal ja killustikul paksusega 38 
cm, mille all muld 20 cm ülaosas 
osaliselt segunenud liivaga. 
Konstruktsioon on rajatud koorimata 
aluspinnasele (mulda pole eemaldatud). 
Aluspinnaseks on moreen: kruusane 
kõva kerge saviliiv, alates 0,9 m plastne 
- kruusa ja rähka ca 30-40%. Pinnasevee 
taseme sügavus vaatluste hetkel 0,80 

 
 
 

 



                             Rätsepa maaüksuse teede ekspertiisi aruanne 2012 

 8 

m, kõrgvee ajal eeldatavalt 
märkimisväärselt kõrgemal. 
 

Puurauk nr. 5 

Puurauk nr 5 paikneb Rätsepa teel, km 
0,830. Tee konstruktsiooniks 27 cm 
paksune kruusa ja killustiku tunnustega 
kattekiht peenliivast kihil paksusega 13 
cm, mille all mullasegune lubjakivirähk 
ja killustik paksusega 20 cm ja muld 
paksusega 25 cm. Konstruktsioon on 
rajatud koorimata aluspinnasele (mulda 
pole eemaldatud). Aluspinnaseks on 
moreen: kruusane kõva kerge saviliiv, 
alates 0,95 m plastne, alates 2,0 m 
plastne kuni kõva - kruusa ja rähka ca 
30-40%. Pinnasevee taseme sügavus 
vaatluste hetkel 0,90 m, kõrgvee ajal 
eeldatavalt märkimisväärselt kõrgemal. 

 

 

Puurauk nr. 6 

Puurauk nr 6 paikneb Kääri teel, km 
0,960. Tee konstruktsiooniks on 15 cm 
paksune killustikust kattekiht 
peenliivast kihil paksusega 45 cm. 
Aluspinnaseks on moreen: kruusane 
kõva kerge saviliiv, ülaosa 0,1 m 
mullane, kruusa ja rähka ca 40-50%. 
Pinnasevee taseme sügavus vaatluste 
hetkel 0,40 m, kõrgvee ajal eeldatavalt 
märkimisväärselt kõrgemal. 

 
 

 

Puurauk nr. 7 

Puurauk nr 7 paikneb Rätsepa teel, km 
1,310. Tee konstruktsiooniks on 13 cm 
paksune killustikust kattekiht rohke 
lubjakivi räha, killustiku ja vähese 
kruusaseguse saviliivaga kihil, mille all 
vähese mullaga lubjakiviräha ja 
kruusasegune saviliiv. Aluspinnaseks on 
moreen: kruusane kerge saviliiv, plastne 
- kruusa ja rähka ca 30%, mille peal 
kruusliivast ja kruusast lääts 50 cm. 
Pinnasevee taseme sügavus vaatluste 
hetkel 0,80 m, kõrgvee ajal eeldatavalt 
märkimisväärselt kõrgemal. 
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Järeldused ja hinnangud 

Vastavalt ekspertiisi eesmärgile, avati tee konstruktsioon puurimise teel 7 kohas. Visuaalselt 
geoloogiliste tunnuste põhjal määrati tee konstruktsioonis leitud kihtide nimetused, anti 
hinnang külmaohtlikkuse grupile (SNiP 2.05.02.85 lisa 2 tabeli 7 järgi) ning dreenivusele (SN 
449-72 järgi). 
 
Aluspinnaseks uuritud piirkonnas on kruusane kerge saviliiv, plastne kuni kõva, kruusa ja 
rähka 30-60%. Rätsepa teel paiknevate puuraukude (1, 3, 4, 5 ja 7) põhjal on konstruktsioon 
rajatud täielikult või osaliselt koorimata mullaga aluspinnasele. Muld ja mullasegune pinnas 
ei ole tee konstruktsioonis sobilik. Kääri teel paiknevate puuraukude (2 ja 6) põhjal on 
aluspinnasele rajatud dreenivast täitematerjalist mulle. Kattekihis olev materjal on kõikidel 
juhtudel liikluse all peenenenud ning suure peenosise sisalduse tõttu täitematerjalina 
kasutamiseks üldjuhul sobimatu.  
 
Tabel 1. Projektikohased ja sobimatud materjalid konstruktsioonikihtides 
 
Puur-
auk 

Kate Alus Dreen-
kiht 

Mulle Konstruktsioonis sobimatud materjalid  

1 Ei Ei Ei Ei Konstruktsiooni all muld 30 cm, 
konstruktsiooni ülaosa (12 cm) materjal suure 
peenosise sisaldusega 

2 Ei Ei Pole 
teada* 

58 cm Konstruktsiooni ülaosa (12 cm) materjal suure 
peenosise sisaldusega 

3 Ei Ei Ei Ei Konstruktsiooni all muld ja mullasegune 
killustik 37 cm, konstruktsiooni ülaosa (8 cm) 
materjal suure peenosise sisaldusega 

4 Ei Ei Ei Ei Konstruktsiooni all muld, mullasegused liiv, 
rähk ja killustik 58 cm, konstruktsiooni ülaosa 
(12 cm) materjal suure peenosise sisaldusega 

5 Ei Ei Ei Ei Konstruktsiooni all muld, mullasegune rähk ja 
killustik 45 cm, konstruktsiooni ülaosa (27 cm) 
materjal suure peenosise sisaldusega 

6 Ei Ei Pole 
teada* 

45 cm Konstruktsiooni ülaosa (15 cm) materjal suure 
peenosise sisaldusega 

7 Ei Ei Ei Ei Konstruktsiooni sees mullaseguse räha ja 
saviliiva kiht (60 cm), konstruktsiooni ülaosa 
(13 cm) materjal suure peenosise sisaldusega 

 * Mulde kihid on dreenivate omadustega kuid sobivus kasutamiseks dreenkihis tuleb 
kontrollida laboratoorsete katsetega. 
 
Seega on puuraukude 2 ja 6 põhjal nõuetekohasest (projektikohastest) materjalist rajatud 
üksnes Kääri tee mulle (täitekiht), mille peale võib pärast mittedreeniva kattekihi 
eemaldamist ja nõuetekohaste kallete andmist vajadusel uue dreenkihi ja katendikihid (aluse 
ja katte). Rätsepa tee puuraukude põhjal on kõikides puuraukudes mulda, mis pole mulde 
(täite) materjalina sobilik ning konstruktsiooni kihtides olevad üksikud õhukesed muldeks 
sobilike materjalide kihid ei pruugi töötlemise käigus segunemise tõttu oma dreenivaid 
omadusi säilitada. Uuringute ajal oli pinnasevee sügavus vahemikus 0,40 – >1,30m, mis, 
arvestades uuringute aega (südasuvi) ei kajasta objektiivselt pinnasevee kõrgeimat taset.  



                             Rätsepa maaüksuse teede ekspertiisi aruanne 2012 

 10 

Lisa 1. Puurtulbad 
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Lisa 2. Puuraukude asukohad 

 


