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Tallinna sajandi ehitusobjektiks tituleeritud Ülemis-
te liiklussõlme rekonstrueerimistööde eesmärgiks oli 
moodsa liiklussõlme väljaehitamine. Mastaapne objekt 
hõlmab tähelepanuväärset sõiduteetunnelit, mitut 
kergliiklusteetunnelit ja viadukti ning mõistagi kulus 
liiklussõlme rajamiseks suur kogus betooni.

Ülemiste liiklussõlme väl-
jaehitamise peamiseks 
eesmärgiks oli liiklus-
tiheduse vähendamine 

Tallinna kesklinnas, suurendamaks 
tunduvalt autojuhtide ja jalakäijate 
turvalisust.

Leping ehitustööde teosta-
miseks sõlmiti 2010. aasta lõpus 

49,67 miljoni euro väärtuses ühis-
pakkumise teinud ASidega Merko 
Ehitus Eesti, Merko Infra, Tallinna 
Teed ning Rand ja Tuulberg. Olgu 
öeldud, et erinevate osapoolte roh-
kus nii projekteerimis-, ehitus- kui 
ka betooni tarnijate osas tegi pro-
jektmeeskonna töö palju keerulise-
maks. Näiteks tuli mitme osapoole 

tõttu muudatuste tegemisel eriti 
täpselt jälgida lepingulisi regulat-
sioone ja seadusi.

Eellugu ehk põhjalik 
ettevalmistus
Liiklussõlme ettevalmistustööde 
hangete raames rajas AS Merko 
Ehitus Eesti aastatel 2010–2011 sa-
juveekollektori pikkusega ligi 2,5 ki-
lomeetrit, mis paikneb kohati kuni 
16 meetri sügavusel. Antud trassid 
juhivad Järvevana teelt, Tehnika 
tänavalt ja Filtri teelt kogunevad 
sademeveed Zelluloosi keskuse alt 
Lasnamäe tänava kaudu Kadrioru 
pargi avatud betoonkanalitesse. AS 
Merko Infra rajas samal perioodil 

Eesti mahukaim 
betoonist ehitusobjekt

FO
T

O
d

: T
II

T
 V

E
E

R
M

Ä
E



aasta BetooNeHitis  2013

Žürii tõstis ülemiste liiklus-
sõlme puhul esile vaatamata 
objekti mastaapsusele ja töö-
de keerukusele eeskujulikult 
teostatud betoonpindu.

PanE tÄhElE!

hanke raames ka 110 kV õhuliini 
maakaabelliiniks, mis oli eelduseks 
Tartu maantee viadukti ja kergliik-
lusteede rajamiseks.

Tellija, Tallinna linn, keda esin-
das Tallinna Kommunaalamet, ka-
sutas omavahel mitut lahus hoitud, 
kuid tehnoloogiliselt seotud riigi-
hanget. Üks hange kätkes raudtee 
äratõstmist olemasolevalt kohalt 
ning ajutise ümbersõiduraudtee 
rajamist, et oleks võimalik ehitada 
sõiduteetunneli esimene etapp Jär-
vevana teelt raudteeni.

tunnel kui liiklussõlme 
keerukaim osa
Raudteealune sõiduteetunnel, 
mille rajamine jäi peamiselt aasta-
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28 ehitaja

tesse 2012–2013, on Eesti mõistes 
ainulaadne. 680 meetri pikkusest 
tunnelist on 320 maa-alust suletud 
osa ning see on praegu Eesti pikim 
sõiduteetunnel. Tunnel viib Järve-
vana teelt raudtee alt läbi Peterburi 
maantee suunas ning ehitati sõidu-
autode kahesuunalise liiklusvoolu 
võimaldamiseks. Tunnel oligi ehi-
tuslikult Ülemiste liiklussõlme kee-
rukaim osa.

“Esimene etapp valmis 2012. 
aasta suve algul, mil raudtee tõste-
ti tagasi ja juunis 2012 saime kätte 
sõiduteetunneli teise ehitusjärgu 
rajamiseks vajaliku ehitusplatsi 
osa ning asusime sellega tööle,” 
kirjeldas Tiit Joosti tunneli ehi-
tust Ehitajale 2013. aasta maikuus 
ilmunud artiklis. “Töötasime pide-
valt kõrge pinnavee taseme tsoonis, 
mille alandamiseks rajasime kuni 
17 meetri pikkustest sulundseina 
elementidest piiratud ehitussüven-
di, justkui vanni.”

Kõige sügavamas kohas mindi 
ligi 16 meetrit allapoole Ülemiste 
järve pinda. Vee eemaldamiseks 
kasutati ka sukelpumpi ja nõel-
filtreid, mis liivast püsivalt vett 
välja imesid. Mõlema sõidusuu-
na sõiduteetunnelid on 8 meetrit 
laiad ja 4,6 meetrit kõrged ning 
kulgevad raudtee alt läbi. Kumbki 
sõidusuund on oma kehandis ehk 
rajatud on kaks tunneli raudbe-
toonkehandit, mis on tihendatud 
evakuatsiooniteedega. Tunnel on 
ankurdatud maasse omakaaluga, 

lisaks on rampidel ankrud ka vee 
üleslükkejõu vastu.

sademeveekanalid 
ja elektrooniline 
tuletõrjesüsteem
Tunneli ehituse tehnoloogilist la-
hendust selgitas Merko Ehitus Eesti 
projektijuht Tiit Joosti nii:

“Esmalt ehitame tunneli põh-

jaaluse drenaažkihi, seejärel teh-
noloogilise tööbetooni, mispeale 
rajatakse hüdroisolatsioon ning 
 betoonkonstruktsioonid. Tunnel ise 
on alt, pealt ja külgedelt täielikus 
hüdroisolatsioonis, selle külgedel 
on drenaažmatid, et tunnel ei häi-
riks piirkonna normaalset veetsir-
kulatsiooni – vesi liigub tunnelini, 
läbib drenaažmati, läheb tunneli 
alt läbi ja liigub ühendatud anuma-

te põhimõttel teiselt poolt uuesti alt 
ülesse.”

Vee pealetung nii alt kui ka üle-
valt jätkub ka valmis tunneli puhul. 
Sajuvee ja lume sulamisel tekkiva 
vee kogumiseks restkaevudesse 
on teekatend rajatud põik- ja piki-
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Ülemiste liiklussõlm on 
Eesti oludes mastaapne 
ja keeruline infraehitus, 

mis annab kindlustunde järgmiste 
sarnaste suurprojektide edukaks 
kavandamiseks ja ehitamiseks.



kalletega restkaevude suunas, mis 
on ühendatud sadeveekanalisat-
siooniga. Seal suunatakse vesi maa-
aluste sademeveekanalisatsiooni 
torustike ja juba mainitud Kadrio-
ru parki rajatud avatud betoonka-
nalite kaudu isevoolselt merre.

Ohutuse tagamiseks jälgib olu-
korda tunnelis elektrooniline ohu-
tussüsteem, mis tuvastab kohe oht-
liku olukorra: tulekahju, avarii või 
mõne muu probleemi ning regulee-
rib olukorda elektrooniliste muutu-
va teabega liiklusmärkide abil.

Seejärel kontrollib süsteemi jäl-
giv inimene videosalvestuse pealt 
reaalset olukorda ning otsustab, 
kas tunnel sulgeda. Inimeste ohu-
tuse tagamise eesmärgil on tun-
nelitel vahekäigud, mis paiknevad 
üksteisest vähem kui 90 meetri 
kaugusel ning on varustatud tule-
tõkkeustega. Tunnelil on ka suitsu-
eemaldussüsteem.

Tunnelites on suitsueemaldus-
ventilaatorid, mille saab käivitada 
õnnetuse korral kohale saabunud 
päästetööde juht, samuti on ini-
mestele loodud evakuatsiooniteed, 
mis on tähistatud valgustitega ja 
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ülemiste liiklussõlme re-
konstrueerimistööde kohta 
loe ka ehitaja 2013. aasta 
mai- ja septembrinumbrist.

PanE tÄhElE!

30 ehitaja
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Ülemiste liiklussõlme 
rekonstrueerimine arvudes

•	Uusi teid: 7,50 km

•	Rekonstrueeritud teid: 1,20 km

•	2 sõidutunnelit ja 3 kergliiklustunnelit

•	Viadukti pikkus: 150 m

•	Ehitatud kergliiklusteid: 5,35 km

•	Rekonstrueeritud kergliiklusteid: 1,65 km

•	Asfalteeritud pinda: 155 000 m²

•	Kasutati 42 000 m³ betooni

•	20liikmeline objektimeeskond, tipphetkel 
objektil 250 inimest

•	Haljasalale on istutatud sadu puid  
ja tuhandeid põõsaid.


Esitamise põhjendus: Ülemiste liiklussõlm on Eesti üks 
keerukamaid terviklikult lahendatud infrastruktuuriprojekte, 
mis hõlmab endas 680meetrist sõiduteetunnelit, kolme 

kergliiklustunnelit ja 150meetrist viadukti. Mastaapsele ehitusprotsessile 
lisas keerukust Ülemiste järve naabrusest tingitud kõrge pinnavesi ning 
töötamine katkematus liiklusvoolus, toimiva rongiliikluse ja töötavate 
kommunikatsioonide alas.

Ülemiste liiklussõlme 
rekonstrueerimistööd

•	Tellija: tallinna linn (esindaja Tallinna 
Kommunaalamet)

•	Peaprojekteerija: K-projekt As

•	Projekteerijad: estKonsult oü ja järelpinge 
inseneribüroo oü

•	Ehitajad: As merko ehitus eesti ja As 
ehitusfirma rand ja tuulberg, As merko infra, 
tallinna teede As

•	Betoonitööd: As merko ehitus eesti, Viacel oü, 
As savekate, oü maru betoonitööd,  
oü järelpinge inseneribüroo

•	Betooni tarnijad: betoonimeister As, rudus As, 
As hC betoon 

•	Raketise tarnija: peri As, doka As,  
ramirent baltic As

 juhivad inimesi ühest kehandist 
teise ning tunnelist välja.

150meetrine viadukt üle 
tartu maantee
Ülemiste liiklussõlme teine kõi-
ge olulisem osa on 150meetrine 
viadukt, mis suunab liiklusvoolu 
Peterburi teelt üle Tartu maantee 
Järvevana teele. Viadukti kumbki 
sõidusuund kulgeb omaette silla-
kehal. Viadukt on rajatud muutuva 
kõrgusega karpristlõikega raud-
betoontaladele, mis on pingesta-
tud järeltõmmatud pingearmatuu-
riga. Viadukti betoonitööd valmisid 
2012. aasta lõpus.

Jalakäijate ja teiste kergliik-
lejate turvalisuse tagavad muude 
Tallinna kergliiklusteedega ühen-
duvad Ülemiste liiklussõlme kerg-
liiklusteed ja kolm kergliiklustun-
nelit. Nende kaudu saab sõiduteed 
ületamata liigelda Järvevana tee – 
Veerenni tänava ning Järvevana tee 
– Filtri tee ja Tehnika tänava suu-
nal. Vaatamata sellele, et tegemist 
on kergliiklustunnelitega, oli nende 
ehitus tehnoloogiliselt analoogne 
suure sõiduteetunneli rajamisega.

Järvevana kergliiklustee ühen-
dab omavahel Järve terviseraja 
ning Haabersti kergliiklusteede 
võrgustiku Tartu maantee suunal. 
Tehnika tänava kergliiklusteed ta-
gavad aga ühenduse kesklinnaga 
nii Veerenni tänava kui ka bussi-
jaama suunal.

muutuv geoloogia 
ja pidevalt tagatud 
liiklusvoog
Tööde teostamisel oli veel üheks 
väljakutseks piirkonna kiiresti 
muutuv geoloogia. “Oleme Ülemis-
te järvega üsna ühenduses, geoloo-
gia muutub siin kiiresti, Ülemiste 
järve pool on Männiku liiviku lii-
vad, samas Sossi mäel ja Peterburi 
teel on paekivi otse teekatte all,” 
kirjeldas Tiit Joosti olukorda.

Kolm aastat kestnud ehitus-
perioodi pikkuse tingiski Joosti 
sõnul põhiliselt see, et töö käis 
pidevalt olemasolevate kommu-
nikatsioonide alas ning samuti oli 
vajalik tagada Järvevana teel ehi-
tustegevuse ajal pidevalt kaks sõi-
durida kummaski suunas. Raudtee 
juures töötamine on väga spetsii-
filine, rongiliiklust ei tohi häirida. 
“Raudtee muldkeha püsimiseks on 
välja mõeldud eelnevad tööd – su-
lundseinad, ankurdused. Toimus 
pidev raudtee muldkeha geodeeti-
line seire. Õnneks siin nihkeid, mis 
oleksid probleeme valmistanud, ei 
tekkinud,” rääkis Joosti.


