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34 ehitaja

mullu 18. oktoobril 
avati pidulikult Jõhvi 
uus liiklussõlm, mille 
lepinguline hind oli  

10 371 555 eurot. Olulisima osa 
uuest liiklussõlmest moodustab-
ki üle Tapa-Narva raudtee kulgev 
paarisviadukt, mis rajati vana via-
dukti asemele. Mõlemal pool via-
dukti paiknevad ringristmikud.

“Ehitustööd kulgesid ladusalt 
ning objekt saadi valmis kuu aega 
enne lõpptähtaega,” ütles meediale 
Maanteeameti projektijuht Erkki 
Mikenberg.

ASi Teede REV-2 juhatuse liik-
me Taimo Mureri sõnul on Jõhvi 
uus liiklussõlm Eesti juhtiva taris-
tuehitusettevõtte jaoks üks kõigi 
aegade suuremaid objekte Ida- 
Virumaal.

“Töömahukaim oli antud ob-

jektil vana ja peaaegu täielikult 
amortiseerunud viadukti asemel 
uue paarisviadukti ehitamine,” 
lausus Murer, kelle sõnul muutub 
Jõhvit läbiv liiklus koos mõlemal 
pool viadukti rajatud uute turbo-
ringristmikega varasemaga võr-
reldes märgatavalt sujuvamaks ja 
oluliselt paraneb ka liiklusohutus – 
antud lõigu aasta keskmine liiklus-
sagedus on 1800 sõidukit ööpäevas. 
Viadukti rajamisel on arvestatud ka 
liiklusvoo reserviga.

Objekti riigipoolne tellija, 
Maanteeameti ida regiooni juht 
Rainer Kuldmaa ütles ajalehele 
Põhjarannik, et tegu oli keeruka 
objektiga, mille rajamiseks alustati 
ettevalmistusi juba 2000. aastal. 
“Ma pole selle ettevõtmise kohta 
kuulnud ühtegi halba sõna,” tun-
nustas Kuldmaa peatöövõtjate ASi 

Teede Rev-2 ja peamiselt sildade 
ehitusele spetsialiseerunud Läti 
ettevõtte OÜ Tilts Eesti filiaali 
 tegevust.

vana viadukt osutus 
praagiks
Uue liiklussõlme ehitustööd algasid 
2011. aasta sügisel. 246 meetri pik-
kuse ja 7,5 meetri laiuse sõiduteega 
paarisviadukti esimese osa vahe-
sammaste vundamentide ehitusega 
alustati 2012. aasta veebruaris ja 
viadukt avati liiklusele sama aasta 
novembris. Paarisviadukti teine osa 
valmis 2013. aasta oktoobris.

Uue liiklussõlme ehitamise va-
jadus tekkiski seetõttu, et eelmisel 
sajandil rajatud Jõhvi viadukt osu-
tus valearvestuste tõttu praagiks. 
“Seda ei ehitatudki sisuliselt lõpuni, 
vaid püüti ohutuna hoida sammas-
te täiendava toestamisega. Ent juba 
1990ndate aastate alguses oli selge, 
et Jõhvi tuleb rajada uus viadukt,” 
ütles Kuldmaa Põhjarannikule.

ASi Teede REV-2 projektijuht 
Argo Kotsar kinnitas ajalehele 
Põhjarannik koguni, et vana via-

Põnev paarisviadukt
Mullu sai Jõhvi linn vana ja kasutajaile ohtlikuks muutunud viaduk-
ti asemele uue ja põneva ilme ning silma rõõmustava kvaliteediga 
paarisviadukti, mis teeb liiklemise senisest palju sujuvamaks ning 
parandab ka liiklusohutust.
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Esitamise põhjendus: Tegemist on insenertehniliselt mahuka 
ehitusobjektiga, mille valmimisel demonteeriti etapiti olemasolev 
viadukt ning rajati uus V-kujuliste vahesammastega paarisviadukt.

jõhvi liiklussõlme paarisviadukt

•	Tellija: maanteeamet

•	Arhitekt, konstruktor: ramboll eesti oü

•	Ehitaja: As teede reV-2, tilts eesti Filiaal oü

•	Betoontoodete tarnija: As hC betoon

•	Raketis: peri As, doKA eesti oü

dukt oli juba palja silmaga hinnates 
väga kehvas seisukorras: mitmes 
kohas sai viadukti peal olles sellest 
läbi vaadata ja rajatise edasine ka-
sutamine oleks võinud kaasa tuua 
kurbi õnnetusi.

Tööde esimeses etapis demon-
teeriti olemasolev viadukt kitsa-
maks, et teha ruumi uuele 1 + 1-sõi-
durajaga viaduktile. Seejärel ehitati 
vana viadukti kõrvale uus viadukt 
ning alles siis teine samasugune 
viadukt olemasoleva vana asemele.

Kuna senise, 1977. aastal val-
minud viadukti demonteerimine 
toimus kahes etapis, oli võimalik 
kogu ehitustööde ajal viaduktil 
liiklusvoog säilitada. Novembrist 
jaanuarini toimunud lammutus-
tööd kulgesid plaanipäraselt, hoo-
limata sellest, et tegevuse korral-
damisel tuli arvestada nii rongide 
liikumisega raudteel kui ka tiheda 
liiklusega Jõhvi kesklinnas. Lisaks 
oli ligipääs teeäärsetele maja- ja 
maavaldustele tagatud kogu ehi-
tusperioodi jooksul.

6000 kuupmeetrit 
betooni
Viaduktid on konstruktsioonilt sar-
nased, nende avaehitus on lahen-
datud järelpingestatud talaga, mis 
toetatakse V-kujulistele sammas-
tele tugilaagrite kaudu. Viaduktid 
rajati lubjakivile toetuvatele ma-
dalvundamentidele.

Kokku kasutati Jõhvi liiklus-
sõlme ehitusel 5000 tonni erine-
vaid asfaltsegusid, paarisviadukti 
rajamiseks kulus ligi 6000 kuup-
meetrit betooni. Ehituse käigus 
paigaldati ka ligikaudu 3 kilomeet-
rit torustikke ja tehnovõrke, tea-
tas Maanteeamet. Ehitust rahas-
tas 100% ulatuses Euroopa Liidu 
 Ühtekuuluvusfond.

hindamiskomisjonile jäid 
viaduktide puhul silma ees-
kujulikult teostatud betoon-
pind ja püüe väärtustada inf-
rastruktuuriehitist nägusate 
V-kujuliste sammaste abil.

PanE tÄhElE!
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