
Arvo tinni

Vastuargumendid 
betoonteedele  
osutuvad puudulikeks

olgu öeldud, et Arvo 
Tinni on eemal Eestis 
valitsevaist kinnismõ-
tetest ja eelarvamustest, 

mis kõnelevad mustvalgelt asfalt-
materjali kasuks. Betoon olevat 
meil valitsevate dogmade kohaselt 
aga siinsetesse oludesse sobimatu, 
ülemäära kallis ja raskesti paigal-
datav. On see tõesti nii?

Austraalias konsultatsioonifir-
mat Tinni Management Consul-
ting omav Arvo Tinni on hinnatud 
esineja paljudel ehituskonverentsi-
del üle maailma. Nõnda tegutsebki 
Tinni n-ö globaalselt ehituseksper-
dina, praktilist inseneri- ja pro-
jekteerimistööd on ta aga teinud 
vaid Austraalias. Küll on Tinni aga 
enda sõnul alati valmis nõustama 
siinseid tee-ehitajaid, et tutvustada 
betoonteede eeliseid ja uusi tehno-
loogiaid selles vallas.

vuuke peab korras 
hoidma
Ka nüüd, artikli tarvis küsimustele 
vastates ja arutledes rõhutab Arvo 
Tinni, et pole kunagi tahtnud ette 
kirjutada, mida peaks Eestimaal 
teede rajamises tehtama. Ta on 
kindlalt seda meelt, et see, mida 
Eestis tehakse või ette võetakse, on 
rangelt Eesti asi.

“Kuna olen ise eestlane, kellel 
on juhtunud olema betoonteede 
ehituses rohkem ekspertiisikoge-

musi, kui Eestis praegu on, võt-
sin oma rahvuslikuks ülesandeks 
tutvustada Eesti spetsialistidele 
moodsat tehnoloogiat betoontee-
de disainis, ehituses ja kasutuses 
ning ka seda, missugused rahalised 
eelised võiks neil olla,” räägib ehi-
tusinsener. “Teed ei pea tingimata 
betoonist olema. Materjali valik 
oleneb kohast, liiklusest ja igasu-
gustest teistest oludest ning piiran-
gutest.”

Arvo Tinni hinnangul on be-
toonteedel asfaltbetooni ees siiski 
rida eeliseid: betoon on ligikaudu 
kümme korda tugevam ja vastupi-
davam kui asfalt, betoontee disaini-
mise eluiga arvestatakse 40 aasta 
peale, asfalti oma aga vaid 20 aasta 
peale, betoon on ka veekindel. Tõsi 
on, et betoonplaatide vuuke peab 
hoolega korras hoidma, et tee kes-
taks, samas kehtib see muidugi ka 
asfaltkatte pragude kohta.

Tinni selgitab, et betoonteede 
vastupidavus ja kandejõud ei sõltu 
ennekõike tee aluskihtidest, nagu 
see on asfaltpinnastega. Näiteks 
kui veokite rattad pumpavad tal-
vise soolvee läbi asfaldipooride ja 
-pragude, jõuab sool aja jooksul 
Eestis peamiselt lubjakivist koos-
neva tee põhjani ning muudab 
lubjakivikillustiku saviks. Nõn-
da kaotab teepõhi enamiku oma 
kandejõust. Kui pinnas pole enam 
veekindel, hakkavad mitmel erine-

Austraalias elav eestlasest ehitusinsener 
Arvo tinni püüab erapooletult võrrel-
da asfalt- ja betoonteede häid ja halbu 
külgi, kuid andmed betooni ja asfaldi 
kasu teguri võrdlemiseks jäävad kesiseks.
KAiri ojA
Vabakutseline ajakirjanik
ehitaja@aripaev.ee
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val põhjusel tekkima löökaugud. 
 Betooniga seda ei juhtu.

Pikiroopaid ei teki
Tinni märgib, et ka asfaltteedest nii 
tuntud pikiroopaid betoonkattesse 
ei teki – kui asfaldis peab pikiroo-
paid katma, ütleme, iga viie aasta 
tagant, siis betooni puhul kulub 
pool sajandit, enne kui sinna sama 
sügav roobas tekib. Näitena toob 
Tinni Tallinnas praeguse, 1960nda-
tel aastatel rajatud Narva maantee 
betoonteelõigu, kus 50 aastat pärast 
tee ehitamist pole roobastest jälgegi.

Eestis on harjutud betoonteede 
peamise vastuargumendina lauale 
viskama väidetavat trumpässa: be-
toon on asfaldist kordades kallim 
ja sellepärast ka meile vastuvõeta-
matu. Kas see mõttemall vastab ka 
tegelikkuses tõele?

“Et sellele vastata, on vaja küsi-
da, kuidas on “hind” defineeritud. 
Mida mõeldakse “kalli” hinna all?” 
alustab ehitusinsener vastamist 
omapoolse küsimusega. “Harilikult 
on hinnavõrdlused tehtud pinna-
se disaini eluea põhjal, mille alla 
käib tee ehitusmaksumus, seejärel 
hoolduskulu, parandus, remont, re-
konstruktsioon ja lõpuks jääb järele 
objekti n-ö väärtuse hind. Juurde 
tuleb loomulikult lisada laenuraha 
hind. Kui võrdlus tehakse 40 aasta 
peale, mis on betoontee arvestuslik 
eluiga, peab arvestama, et asfalt-
katet tuleb selle aja jooksul kaks 
korda uuesti ehitada.”

Mees tunnistab, et kuuleb sageli, 
isegi ekspertide käest, et asfaltkatte 
hind on betoonist sedavõrd palju 
odavam, et betoonteede rajamine ei 
tasu Eestis ära. Samas möönab ta, et 
kellelgi pole ette näidata faktilist in-
formatsiooni ei ühe ega teise kohta, 
et seda kalliduse väidet tõestada.

Austraaliat, kus ehitatakse väga 
palju betoonteid, näiteks tuues kin-
nitab Arvo Tinni, et ka kõige kallim 
Austraalia betoontee tuleb 40 aasta 
pikkuses võrdluses ikkagi asfaltteest 
odavam.

kriitika rambolli 
uuringu kohta
24. septembril 2013 esitas Arvo 
Tinni Eesti Maanteeametile rapor-

ti, mis sisaldas muu hulgas detail-
set kriitikat Maanteeameti telli-
musel ASi Ramboll Eesti poolt läbi 
viidud uuringu kohta. Nimetatud 
uuringu eesmärgiks oli selgust saa-
da, kas Eesti tingimustes oleks hea 
mõte seni valdavalt asfaltkattega 
teede kõrval ka betoonteid rajama 
hakata. Tinni demonstreerib aru-
andes, Soome, Rootsi ja Norra näi-
teid aluseks võttes, et Eestis lihtsalt 
puudub palju vajalikku infot adek-
vaatseks võrdlemiseks ja hinnangu-
te andmiseks.

“Rambolli aruandes oli ka ilm-
ne, et on üksjagu segadust betoon-
pinnaste kihi paksuse arvestuse ja 
meetoditega, mis tähendab, et need 

arvestused võivad nurjuda,” tõdeb ta.
Näiteks, Rambolli aruanne jär-

gi: Saksa normide järgi võib suure-
ma koormusega tüüpkandepinda 
võrrelda 27 cm betoonplaadi ja  
34 cm asfaltkattega. Uuringus 
aga kasutatakse 25 cm betoon-
plaadi paksust, mida võrreldakse  
19 cm paksuse asfaldiga. Niisuguse 

Eestis on mitu teelõiku, 
mis kõlbavad betoonkatte 
paigaldamiseks 

ja mida võiks muuta ka 
tasulisteks ehk tolliteedeks.

Arvo tinni  
kohtumas  
tallinna  
tehnika- 
körgkooli  
juhtidega.  
September 2012
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võrdlusega pole ime, et asfalttee on 
odavam, olgugi et asfalt on umbes 
50% kallim kui paigaldatud betoon. 
“Rambolli aruanne näitab vigu, mida 
projektides on tehtud, ja osutab nen-
de põhjustele, aga paraku ei näita, 
kuidas nendest üle saada. Mulle on 
see arusaamatu, miks siiski tahetak-
se sellest aruandest õppust võtta.”

Tinni sõnul tuleb ka Rambolli 
arvestusest välja, et Eestis on mitu 
teelõiku, mis kõlbavad betoonkat-
te paigaldamiseks ja mida võiks 
muuta ka tasulisteks ehk tollitee-
deks. Hinnavahe ei tuleks Rambolli 
aruande järgi kuigi suur. Lugedes 
Riigikontrolli auditi raportit, tuleb 
välja, et Maanteeameti projektee-
rimishinnad on olnud kuni kolm 
korda odavamad kui lõpetatud 
töö hind. Nimetatud on ka, et kui 
Rootsi reeglite järgi Eesti koormu-
sele dimensioonida asfaltkatend, 
oleks see 35% kallim kui praegu.

Kui see informatsioon paran-
damisele võtta, võib kohalik ehi-
tusmaksumus juba betooni kasuks 
olla. Betoonteede kasuks räägib ka 
tõsiasi, et tee valmiks suures osas 
kohalikest ehitusmaterjalidest, 
asfaldi puhul tuleb vajaminev bi-
tuumen piiri tagant sisse vedada. 
Samas on betoontee materjalide 
suhtes vähem nõudlik.

miks meie teed nii 
kiiresti lagunevad?
Eestis kaasneb teedega alatasa 
nende kiire lagunemise probleem. 

Miks meie teed ikkagi nõnda kii-
resti lagunevad, on tingitud tervest 
reast asjaoludest ja kõike ei saa 
kahtlemata panna disaini, ehitus-
vigade või puuduliku hoolduse 
arvele. Tinni toob välja paar põhi-
mõttelist põhjust. Esiteks selle, et 
Eesti lubjakivi (ehk paekillustik) 
ei kannata soolast vett. Kui üks 
pinnasekiht on aga oma kandejõu 
kaotanud, hakkab ka asfalt kiiresti 
pragunema.

Teiseks ei pöörata Tinni sõnul 
Eestis suuremat tähelepanu siin 
sõitvate veokite teljekoormusele. Kui 
veoautod välismaalt Eestisse saabu-
vad, kaasneb sellega ka meie teekate-
te ülekoormamine. See omakorda tä-

hendab, et asfalt hakkab murenema 
oodatust kiiremini. Eesti disaintelg 
on 10tonnine, Saksamaal 11 tonni ja 
Prantsusmaal 13 tonni.

Kui võtame näiteks ühe uue 
tee, mida ületab üks miljon Eesti 
standardtelge 20 aasta jooksul, siis 
üks 10tonnine telg teeb teekattele 

Üks 10tonnine telg 
teeb teekattele sama 
palju kahju kui 17 300 

sõiduautot, kui see telg on aga 
20% üle koormatud, võrdub 
kahju juba 34 000 sõiduautoga.

millal kaasata erainvesteeringuid 
riigiteede ehitusse?

� Juhul kui riik on juba nii palju võlgu võtnud, et enam 
ei saa lubada intressikoorma suurenemist. Mitmes 
Euroopa riigis on seda just sel põhjusel tehtud.
� Peateede hooldus ja parandus on nii maha jäänud, 

et suurem osa eelarvest läheb vanade teede paran-
damisele, õigemini ajutisele lappimisele. Uute teede 
rajamiseks pole lihtsalt raha.
� Erasektori raha on harilikult kaasatud panga kaudu. 

Tihti aga ei klapi pankade ootused reaalse liik-
lussagedusega. See on olnud põhjuseks, miks on 
erinevates riikides nii mõnigi teeoperaator pankrotti 
läinud. Ameerika näiteks pidas kaua vastu tasulisi 
teid loomata, aga viimase kümne aasta jooksul on 
tolliteed juba igapäevane tava.

Ameeriklaste 1950.–1960. aastatel ehitatud  
100 000 km nn interstate highway'sid vajavad 
hädasti uuendamist, osariikidel aga pole raha, et 
seda riigi kulul teha.

ALLIKAS: ARVO TINNIämari lennuraja ehitus

betoontee ehitus Austraalias.
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betoontee peab arvestus-
likult vastu nelikümmend 
aastat, samas kui asfaltteed 
tuleb selle aja jooksul sisu-
liselt kaks korda n-ö nullist 
uuesti üles ehitada.

PanE tÄhElE!

BetooNteed

sama palju kahju kui 17 300 sõi-
duautot, kui see telg on aga 20% 
üle koormatud, võrdub kahju  
34 000 autoga. Saksa teljed teevad 
1,75 korda rohkem kahju kui meie 
10tonnised ja Prantsuse veokite 
teljed on võrdsed juba 2,85kordse 
(45 000 sõiduautot) kahjuga. 

betoonteed  
kõikjale ei sobi
Tinni märgib, et kindlasti oleks vale 
arvata, nagu sobiksid betoonteed 
kõikjale – asfaltkattega teedel on 
ja neile ka jääb oma koht. Ramboll 
Eesti uuringus on välja toodud kõi-
ge potentsiaalsemad teelõigud, mis 
võiks Eestis betoonteedena kõne 
alla tulla: Tallinna väljasõidud 
(Pärnu maanteel kuni Ääsmäeni, 
Tartu maanteel kuni Vaidani, Nar-
va maanteel kuni Jõelähtmeni), sa-
muti Tallinna ringtee (Narva maan-
teest Pärnu maanteeni).

“Ökonoomsed betoonteed te-
hakse moodsate spetsiaalmasinate-
ga, mis on võimelised betoonkatte 
maha panema terve tee laiuses,” 

selgitab Tinni. “Üks liikuva vormiga 
laotur liigub üks meeter minutis ehk 
60 meetrit tunnis. Kui masin valab 
250 mm paksuse betoonplaadi 11 
meetri laiusele teele, on vaja 2,75 m3 
betooni ühele meetrile ehk 165 m3 
tunnis või 1650 m3 (500 tonni tse-
menti) 10tunnise tööpäeva kohta. 
Selleks on vaja betoonisegajat toot-
likkusega 200 m3 tunnis ja muidugi 
põhjalikult välja töötatud logistikat 
tsemendi, killustiku, liiva ja vee ko-
hale toomise jaoks.” Väiksemate 
masinatega saab tee pinnase maha 
panna kahes laiuses, mis teeb ehitu-
se natuke kallimaks ja aeglasemaks. 
Vahel on see ainukene võimalus.

Tinni sõnul arvestatakse Aust-
raalias nõnda, et projekt peab 
nõudma vähemalt 50 000 m3 be-
tooni, et olla tasuv. Mis asfalt- ja 
betoonteede hoolduskulude võrd-
lusse puutub, siis Austraalia näite 
põhjal kulub 20 aasta peale kok-
ku 2 eurot/m2 ja asfaltteede peale  
40 eurot/m2. See näitab, et asfalt-
tee hooldus on umbes 20 korda 
kallim kui betoontee hooldus. 

ämari lennuraja ehitus
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