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Sissejuhatus 

Tellija eesmärgiks oli, et see uuring selgitaks, milline on raskeveokite täismasside 

sotsiaalmajanduslik mõju. Uurida tuli eri täismasside seoseid vedude arvuga, 

liiklusohutusega, infrastruktuuri investeeringute ja hooldusega. 

Puidutranspordi makromajandusliku uuring pidi andma vastuse järgmistele küsimustele. 

– Millised on rahvusvahelised kogemused puiduvedude korraldamisel eri transpordiliike 

ja infrastruktuuri kasutades Eestile sarnase infrastruktuuri ja kliimaga piirkondades? 

– Milline on puiduvedude mõju Eesti metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõimele? 

– Kuidas mõjutab eri täismassiga vedukite sõidukordade arv teedel liiklusohutust ja 

missugused täiendavad nõuded tulenevad suuremast täismassist veokijuhile? 

– Milline on puiduvedude mõju keskkonnale eri transpordiliike ja infrastruktuuri 

kasutades? 

– Kuidas mõjutavad täismassid (44 t, 52 t, 60 t) ja sõidukite konfiguratsioonid 

liiklusohutust; teede aluse, mullete ja katendite, sildade ja teiste ristmerajatiste 

kandevõimet, eluiga ja remondi-/taastamiskulusid; keskkonda; metsa- ja puidutööstuse 

konkurentsivõimet? 

– Millistel tingimustel võiks lubada täismassi piirangu tõstmist (nt teatud marsruudid, 

kiirusepiirangud, sõidukite konfiguratsioonid, juhtide väljaõpe jm)? 

– Milline on kehtiva regulatsiooni majanduslik mõju (Liiklusseaduse §13 ja §15 alusel 

kehtestatud teede- ja sideministri 18.05.2001 määrus nr 50: „Mootorsõiduki ja selle 

haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”)? 

– Millised on avaliku sektori täiendavad kulud infrastruktuuri investeeringuteks ja 

hoolduseks ning millised on liiklusohutusega seotud kulud, sõidukite täismassi piirangu 

suurenedes? Sealjuures tuleb arvestada lisaks puiduveole ka kõikide teiste võimalike 

valdkondadega, kus hakatakse praegusest raskemaid koormaid vedama, mh vastava 

erisuse laiendamine kõikidele ELi liikmesriikide vedajatele transpordioperatsioonide 

teostamisel Eestis või transiidina Eesti kaudu. 

Uuringu läbiviimiseks moodustati konsortsium koosseisus: 

 Tallinna Tehnikakõrgkool, 

 Tartu Ülikool, 

 Eesti Maaülikool. 

Uuring sisaldab nelja peateemat. 

1. Vedudest ja logistikast tulenev majanduslik mõju metsa- ja puidutööstusele; (uuringuga 

tegelesid Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool). 

2. Keskkonnamõju (Tallinna Tehnikakõrgkool). 

3. Liiklusohutus (Tallinna Tehnikakõrgkool). 

4. Mõju teedele, sh sildadele (Tallinna Tehnikakõrgkool). 

Uuringu tarbeks andmete ja informatsiooni kogumisel tehti koostööd: 

 Eesti Volvo esindusega, 

 Eesti Maanteeametiga, 

 Politsei- ja piirivalveametiga, 

 Eesti Autoettevõtete Liiduga, 

 Eesti Metsatööstuse Liiduga, 
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 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, 

 Keskkonnaministeeriumiga, 

 Riigimetsa Majandamise Keskusega, 

 Stora Enso Mets AS, 

 OÜga Lettore, 

 puitu vedavate transpordifirmadega. 

21. ja 22. aprillil 2010 külastasid Tallinna Tehnikakõrgkooli esindajad Priit Siitan ja Sven 

Andresen Soomet, kus kohtuti Kari Palojärviga (Metsäalan Kuljetusyrittäjät RY tegevjuht), 

prof Simo Hokkaneniga (Sho Business Development Oy juhataja). Soome külastamise 

eesmärgiks oli saada metsaveo alaga tegelevatelt spetsialistidelt andmeid 60-tonnisele 

täismassile üleminekukogemustest ja sellele järgnenud hinnanguid, mida oleks võimalik 

Eestis kehtiva täismassi suurendamisel arvestada. 

Puidutranspordi makromajandusliku uuringu raames toimus viis vahenõupidamist uuringu 

teostajate ning tellija ja partnerite esindajate vahel. Lisaks toimus uuringu esimese versiooni 

esitamise järgsed nõupidamised/arutelud (kokku 3) uuringu teostajate ning tellija ja partnerite 

esindajate vahel. 

– 16. aprillil 2010 toimus uuringu teostajate töönõupidamine Tartus. 

– 28. aprillil 2010 teostati koostöös Maanteeameti, Autoettevõtete Liiduga ning 

OÜ Lettore juhtimisel Kiltsi lennuväljal (Lääne maakond) katsed eri täismassidega 

sõidukitega. Teostati pidurdus-, hoovõtu- ja põikekatseid. Katsete eesmärgiks oli saada 

andmeid eri täismassidega sõidukite võimalikule käitumisele liikluses ja mõjudele 

liiklusohutusele. 

– Puidutranspordi makromajandusliku uuringu käigus kasutati palju välismaal tehtud 

analoogiliste uurimismaterjalide tulemusi. 
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1. Lühikokkuvõte 

Puidutranspordi makromajandusliku uuringu peamiseks eesmärgiks on uurida veokite 

täismassi suurendamise majanduslikku mõju puidusektori konkurentsivõimele (sh 

veoettevõtetele), mõju teedele ja sildadele, liiklusohutusele ja keskkonnale. Uuringu käigus 

tutvuti analoogiliste töödega teistes riikides (Soomes, Rootsis, USAs jm). Uuringus kasutati 

kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid (esmaste andmete kogumine, intervjuud 

Eesti ja Soome veoettevõtete liitudega, Scania, Volvo esindustega, ekspertidega jt). 

Analoogilisi täismassiga seonduvaid uuringuid (52 t, 60 t, 90 t) ja ka autorongi pikkusega 

seonduvaid uuringuid on Põhjamaades tehtud aastakümneid, üleminek suuremale täismassile 

on toimunud järk-järgult 4–5 t kaupa. Suurema täismassi kasutamist on toetanud 

autovalmistajate tehnilised ja tehnoloogilised arengud (mootori erivõimsus, pidurisüsteemi 

tõhusus, autorongi manööverdusvõime). Teiste riikide kogemus näitab, et registrimassi 

suurendamine toob kaasa veo omahinna vähenemise ja kulubaasi muutuse tarneahelas 

tervikuna, st toimub mõningane kulude siirdeprotsess tarneahela osapoolt vahel. Seetõttu 

puudub täismassi suurendamisel otsene mõju veoettevõtte konkurentsivõime tõstmisele, 

kaudne mõju avaldub uue veotehnika soetamisel ja kasutatud puiduveoautode järelturu 

paranemises. 

1.1. Majanduslik mõju 

Varasemad uuringud (nt USA ja ELi omad) viitavad suurema täismassi lubamisega 

seonduvale positiivsele koguefektile majanduses. Arvestatavad efektid on tavaliselt olnud 

seotud veokulude vähenemisega puidutoodete tarneahelas tervikuna, samuti keskkonnamõjud, 

liiklusohutus ja infrastruktuuriinvesteeringud. Samas on sõltuvalt uuringutest nimetatud veel 

muid nii praktilisi kui ka teoreetilisi mõjusid. 

Logistiliste skeemide koostamise lähteandmetena kasutati metsaressursside paiknemist ja 

tootlikkust ning tarbijate või kokkuostjate paiknemist ja nende viimastel aastatel tarbitud või 

vahendatud koguseid. 

Tarbitavate koguste kohta saadi andmeid 150 ettevõttelt, millest 95 ettevõtet tarbivad 

2010. aastal ümarpuitu. Sadamate puhul arvestati viimase kolme aasta keskmise ümarpuidu 

ekspordi ja impordiga. Raievõimaluste prognoos ja tarbijate küsitlemine näitas, et kokku tuleb 

2010. aastal vedada 5,75 miljonit tm ümarpuitu. 

Lähte- ja sihtkohtade väljaselgitamise järel hinnati ning kirjeldati puidu transportimise 

marsruute ja koguseid. Suurima transpordikoormusega teelõigud asuvad sadamate (Kunda, 

Paldiski, Pärnu) ja suuremate tarbijate (Imavere) naabruses. 

Uuringus on tulemuste esitamisel kasutatud kahte stsenaariumi, mida iseloomustavad 

järgmised näitajad. 
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Tabel 1.1 

Stsenaariumid ja näitajad 

Näitaja Stsenaarium 1 Stsenaarium 2 Märkused 

Raiemaht 6,8 mln tm 10 mln tm  

Veetava puidu maht 

tihumeetrites 

5,7 mln tm 8,4 mln tm Raiest on lahutatud 

jäätmed jms ca 

16% ulatuses 

[kasutatud on 

Švilponis (2008) 

arvutusi] 

Veetava puidu maht 

tonnides 

4,6 mln tonni 6,72 mln tonni 

 

Erikaaluks on 

võetud 800 kg/tm 

 

Vedudest ja logistikast tulenev majanduslik mõju metsa- ja puidutööstusele 

– Täismassipiirangute muutmise majandusliku mõju hindamist raskendab uuringu 

tulemusena selgunud asjaolu, et sageli ei peeta sellest piirangust kinni. Selle tõttu on 

konkurentsivõime hinnangu puhul täiendavalt välja toodud olukord, kus võrreldakse 

massipiiranguid 52 t ja 60 t. 

– Täismassipiirangute laialdane eiramine Eestis osutab väga pingelisele 

konkurentsiolukorrale puidusektoris, kus meie naaberriikides on sama majandussektori 

jaoks lubatud suuremad täismassipiirangud (52–60 t). 

– Täismassipiirangu suurendamine nii 44 t-lt 60 t-le kui ka selle osamuutus 52 t-lt 60 t-le 

avaldab positiivset mõju nii sisemaisele konkurentsivõimele kui ka ekspordivõimele kogu 

puidusektoris transpordikulude odavnemise kaudu, millest tulenevalt ümarpuidu omahind 

langeb ja müügivõime kasvab.  

– Mõju raudteetranspordile on marginaalne, meretransporti täismassipiirangu 

suurendamine praktiliselt ei mõjuta. 

– Täismassipiirang ei ole kitsalt puidusektori probleem, vaid see puudutab tervet rida 

majandusharusid. Eriti oluline on see eri puistematerjalide, kasvuturba, vedelkütuste ja 

piima tootmisel. Nende majandusharude puhul toob täismassipiirangu tõstmine kaasa 

transpordikulude vähenemise, mis vähendab nende toodete omahinda, ja see omakorda 

suurendab nende sektorite konkurentsivõimet. 

– Arvestades eelmises punktis nimetatud kaupade transporditavaid koguseid (kokku ca 

12 mln t aastas) on regulatsiooni muutuse positiivne mõju eri harude konkurentsivõimele 

ja seega kogu majandusele ilmselt märkimisväärselt suurem võrreldes puidusektori 

uuringus esitatuga. Samas puuduvad teema kohta uuringud (v.a turvas). 

– Mitmed täismassipiirangust mõjutatud harud on suunatud eelkõige siseturule (ehitus, 

toiduained, vedelkütused), mistõttu piirangu muutmine avaldaks positiivset mõju 

eelkõige sisemaisele konkurentsivõimele, kuid samas on siin oluliseks aspektiks ka 

kodumaise hinnataseme alanemine mitmete kaupade puhul (piim, kütus jne). Samas on nt 

turba puhul oluline eelkõige ekspordi konkurentsivõime kasv. 

– Täismassipiirangu muutmine 44 t-lt 60 t-le lubaks olemasolevate puiduveomahtude puhul 

kokku hoida kogusumma 163 mln krooni (sisaldades kõiki makse) aastas, teisisõnu 
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langeks transpordi osakaal veetava kauba maksumuses 17,7%-lt 14,2%-le. Muutus 52 t-lt 

60 t-le moodustab eelnevast muutusest ca 37%. Stsenaariumi korral, kus veetava massiks 

aastas oleks 6,72 mln t, oleks eelnevalt nimetatud kulude kokkuhoiuks 238 mln kr aastas. 

1.2. Mõju  sildadele ja teedele 

Töö käigus vaadeldi olukorda naabermaades, mis on seotud raskete vedude mõju 

arvestamisega teedele. Kasutada oli andmeid normkoormuste, katendite keskmiste paksuste ja 

kehtestatud piirangute kohta. Eesti praegused lahendused ja kehtivad nõudmised on selles 

osas võrreldavad. 

Eeldades, et veokite tehnilised näitajad vastavad nõutule, saab teekatendeid mõjutavaks 

oluliseks teguriks koormussagedus, mida arvutatakse kui normatiivseks taandatud eri 

teljekoormuste (normtelgede) läbisõitude arvu. Perspektiivsele koormussagedusele peab 

vastama katendi projekteeritud kandevõime. Vastavust kontrolliti puidutranspordiga 

koormatumatel valitud lõikudel, kus ühtlasi on ka suur üldliiklussagedus. Kontroll toimus 

2009. a tegelike veomahtude ja prognoositud perspektiivsete veomahtude (koef 1,15 ja 1,68) 

järgi, arvestades veokite täismassiks nii lubatud 44 t kui ka soovitud 52 t ja 58 t (teat Scania 

autorongi versioonid). 

Koormussageduse suhtes raskeimaks olukorraks kujunes lubatud 44 t, kuna suurema täismassi 

korral veo kasulik koormus kasvab ja läbisõitude arv väheneb sedavõrd, et ka suurenev 

siirdetegur koormussagedust ei muuda. Vaadeldud lõikudel võrreldi katendi olemasolevat 

elastsusmoodulit (riikliku teeregistri andmed) ja koormussagedusest tulenevat arvutuslikku 

elastsusmoodulit. 

Töös on antud ülevaade maanteede jagunemisest katenditüüpide järgi koos mõningate 

hinnangutega nende seisundile raskete vedude tagamiseks. On esitatud viiteid ka võimalikele 

kahjustustele, nende vastavale remondile ja andmed kogu maanteevõrgu taastusremondi 

senise sageduse kohta. 

– ELi direktiivide mõju tõttu on raskeveo piirangud Euroopa maades sarnased, ainult 

Põhjamaades kehtivad täismassi suhtes mööndused. Eestis kasutatav kandevõime 

arvutusmetoodika annab sisuliselt naabermaadega võrreldavaid tulemusi. 

– Kuna kandevõime arvutus põhineb koormusväsimusel, pole autorongi täismass sellega 

otseselt seotud, olulised on teljekoormused ja telgede vahelised kaugused. 

– Arvutusliku kandevõime võrdlus tegelikuga (katendi elastsusmoodul) näitas 23 

kontrolllõigu puhul, et kandevõime on rahuldav (34%) või sisaldab hoopis varu (50%). 

Selle põhjal pole aga võimalik teha üldistatud järeldusi kogu maanteevõrgu kohta, kuna 

kontrollitud maht oli liiga väike. 

– Kontroll näitas, et halvemas tehnilises seisundis teelõikude kandevõime ei ole kooskõlas 

juba üldise kõrge liiklussagedusega. 

– Igasugusesse koormuse suurendamisse peab siiski ettevaatlikult suhtuma, kuivõrd senine 

taastusremondi sagedus ei ole piisav tagamaks kõigi maanteekatendite laitmatut tööd ka 

praeguse liikluse korral. Suurendatud täismassi (52 t, 60 t) mõju kontrollimiseks on 

soovitatav igal juhul kasutada kindlatüübilisi normeeritud parameetritega veokeid, 

jälgides nende mõju valitud marsruutidel pikema aja jooksul. 

– Üle tuleb vaadata kehtivad siirdetegurid, täiendades nende loetelu teguritega uute 

konkreetsete raskete autorongide jaoks. Iseseisva tööna tuleks kontrollida ka täismassi 

piirangute aluseid. 
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– Teede haldaja(te)l tuleks kaaluda, kas on vaja leida uusi meetmeid katendite 

erakorraliseks tugevdamiseks kohe ja/või perspektiivis; vedaja(te)l kaaluda võimalusi 

kahjude või kulude kompenseerimiseks. 

 

Riigimaanteede sildade, kuhu ei tohiks lubada praegu lubatust raskemaid sõidukeid, 

väljaselgitamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume: ebapiisav projektkoormus, kehv 

seisukord ja silla ebasoodsad eripärad. Tuleb rõhutada, et uurimus hõlmab endas 

riigimaanteedel asuvat orienteeruvalt 920 silda. Paljud vaatluse all olnud teelõigud läbivad 

aga ka kohalikke omavalitsusi, mille sildade (kokku Eestis umbes 820) seisukorrast ühtne ja 

usaldusväärne ülevaade puudub. 

Nõukogudeaegne sillapärand Eestis on viinud praeguseks selleni, et vaatamata suhteliselt 

suurele normatiivsele projektkoormusele on meie kliimasse ebasobivate (tüüp)lahenduste 

kasutamise ja puuduliku hooldetegevuse tagajärjena palju kehvas seisukorras rajatisi. 

Ebapiisava projektkoormusega sildade arv on praegusel hinnangul pigem alahinnatud. Eestis 

on viimase rohkem kui poole sajandi jooksul rakendatud väga erinevaid norme ja standardeid 

sildade liikluskoormuste määramiseks. Eesti projekteerimisnormide ja eurokoodeksite alusel 

projekteeritud sildade kandevõime on üldjuhul piisav 60 t veokite lubamiseks. Selliseid sildu 

on riigimaanteedel veidi alla poolesaja. Keerulisem on olukord endiste NLi normide järgi 

projekteeritud sildadega. Konservatiivsema lähenemise järgi on siiani lähtutud üldistusest, et 

praeguse lubatud kogumassi (44 t) jaoks on piisav normatiivne koormus НК-80 

(orienteeruvalt 400 silda). Seega on pea 500 silda, mis juba praeguste koormuste juures selle 

kriteeriumi järgi nõuetele ei vasta. Seetõttu üle 52 t kogumassiga sõidukeid Eesti 

riigimaanteede sildadele tervikuna hetkeseisuga lubada ei tohi. Käesolevas töös on esimese 

lähendusena kriteeriumiks võetud (lisaks eurokoodeksite järgi projekteeritud sildadele) NLi 

aegsed koormused НГ-60 ja НК-80, mille arvessevõtmisel võiks potentsiaalselt lubada sillale 

52 t veokeid (ilmselt vajavad paljud sillad ka sel juhul lähitulevikus suuremal või vähemal 

määral remonti). See, kas sillale samaaegselt lubada üks või rohkem veokit, või kas näiteks on 

vaja rakendada ainult täiendavat teljepiirangut, vajab iga silla korral individuaalset täiendavat 

uurimist. 

Seisukorra poolest annaks kõige täpsema tulemuse iga objekti individuaalne ülevaatus 

(seisukorra ekspertiis), kuid see ei ole kõigi kahtluse all olevate sildade korral praegu reaalne, 

kuna nõuab suuri rahalisi ja ajalisi ressursse. Piiriks, millest alates tuleks praeguse olukorraga 

võrreldes täiendavat massipiirangut rakendada, on valitud BMSist lähtuv seisukorra indeks 

väärtusega alla 60%, kuna sellise silla halb seisukord on oluliselt mõjutanud projektijärgset 

kandevõimet. Nende sildade remontimine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas ja sillad 

tuleb lähiaastatel asendada uutega. Samuti esineb nimekirjas sildu, mille BMSi indeks on küll 

kõrgem, kuid on fikseeritud arvestatavaid kandevõime vähenemise tunnuseid või esinevad 

muud ebasoodsad asjaolud (nt täiendavad konsoolid sillateki laiendamisel). 

Eespool kirjeldatud kriteeriumi alusel selekteeritud kriitilisi sildu on riigimaanteedel kokku 

umbes paarsada (sillateki kogupindalaga 40 000 m
2
), millest pea poolsada (16 000 m

2
) jäävad 

lõikudele, mida kasutatakse kõige intensiivsemalt puitmaterjali transpordiks. 

1.3. Mõju liiklusohutusele 

Metsaveoautode üldine osakaal veoautode üldarvust on 2009.–2010. aasta andmetel ca 1,2%. 

Nende põhjustatud liiklusõnnetuste arv (kui hinnata nende sõiduohutustaset samaväärseks 

veoautode keskmise näitajaga) on 2009. a andmete alusel arvutatuna 37 liiklusõnnetust aastas. 
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Ajavahemikul 2007.–2009. aastatel veoautode juhtide põhjustatud 1818 juhtumi põhjal 

selgub, et määravamaks aktiivse ohutuse faktoriks, mida kõige enam võib mõjutada massi 

suurenemine, tuleb lugeda pidurdusdünaamikat, kuna ligi 14,5% liiklusõnnetustest on 

põhjustatud juhi eksimusest pidurdusdünaamika arvestamisel. Hoovõtudünaamika 

mõjutatavamaid liiklusõnnetusi, mida veoautojuhid põhjustasid, oli 10,8% ja 

ümberpaiskumisohu tekkega seotud teelt väljasõite 2,0%. 

Ühe autorongi pidurduskatsete tulemuste põhjal ei mõjuta töökorras piduritega autorongi 

massi suurendamine 44 t-lt 59 t-ni märkimisväärselt autorongi pidurdusteekonna pikkust, mis 

jääb sõltuma vaid rehvi ja teekatte vahelisest sidestustegurist. 

Sõidukite võimaliku täismassi suurenemise korral tuleb arvestada aastase läbisõidu 

vähenemisega. Eeldades, et aastas on vaja vedada 6,72 mln t metsamaterjali ja suurendades 

täismassi 44 t-lt 52 t-le, väheneb aastane läbisõit ca 26% ehk ligikaudu 13 mln km võrra. 

Suurendades täismassi 44 t-lt 60 t-le, väheneb eeldatav läbisõit 42% võrra ehk ligi 21 mln km 

võrra. 

Eeldatava läbisõidu vähenemisega väheneb ka liiklusõnnetuste tõenäosus. 

1.4. Mõju keskkonnale 

Uuringu tulemusena selgus, et autorongide lubatud täismassi suurendamine 44 t-lt 52 t-le toob 

6,72 mln t veomahu korral kaasa keskkonda paisatava süsihappegaasi hulga vähenemise 22% 

võrra ja täismassi kasvuga 44 t-lt 60 t-ni kaasneb süsihappegaasi emissiooni vähenemine 35% 

võrra. 
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2. Vedudest ja logistikast tulenev majanduslik mõju metsa- ja 

puidutööstusele 

2.1. Olulisemad uuringud: kasutatud metodoloogiad ja tulemused 

Täismassipiirangu muutmist maanteetranspordil käsitlevaid uuringuid on palju ning nendest 

olulisemad on järgnevad kolm allikat, mis võtavad nii metoodiliselt kui ka empiiriliselt hästi 

kokku, mis vastavas valdkonnas üldse tehtud on ja teha saab. Allikates sisaldub ka põhjalik 

kirjanduse loetelu muude varasemate uuringute kohta. Uuringud peegeldavad eri 

majandusruumide lähenemisi, nr 2 analüüs on koostatud USA seisukohalt ja nr 3 Euroopa 

seisukohalt vaadatuna. Kuna uuringute autoriteks on vastavates majandusruumides 

konkreetset valdkonda koordineerivad üksused, siis saab allikaid kindlasti ka piisavalt 

kompetentseteks lugeda. 

1. „Regulations of weights, lengths and widths of commercial motor vehicles”. 
Tegemist on 2002. a USA Teaduste Akadeemia koostatud 270 lk kirjutisega, mille tellis 

USA Kongress ning mille eesmärgiks on Kongressile soovituste andmine 

maanteeveokite suurust ja raskust puudutavateks seadusemuudatusteks. Muuhulgas 

sisaldab dokument 78 lk ülevaadet varasematest vastavasisulistest uuringutest USAs. 

Dokument on kättesaadav veebiaadressil: 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr267.pdf 

2. „Comprehensive truck size and weight study”. Tegemist on USA 

transpordiministeeriumi koostatud eri stsenaariumitel põhineva analüüsiga 

maanteeveokite suuruse ja raskuse võimalike muutuste kohta. Valmimise aasta on 2000 

ning dokument koosneb paljudest köidetest. Dokument on kättesaadav veebiaadressil 

(konkreetsel aadressil küll peatükkide kaupa): 

http://www.fhwa.dot.gov/policy/otps/truck/finalreport.htm 

Vastava ministeeriumi lehel on veel rida huvitavaid teemakohaseid artikleid ja 

toimetisi: http://www.fhwa.dot.gov/policy/otps/truck/workingpapers.htm 

3. „Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial 

vehicles with Directive 96/53/EC”. Tegemist on Euroopa Komisjoni tellitud 

uuringuga, mille eesmärgiks oli välja selgitada, mis mõjud kaasnevad, kui nimetatud 

direktiivis muuta veokite pikkuse ja/või raskuse limiite. Dokumendi mahuks on 315 lk 

ning koostajaks eri osapooltest koosnev konsortsium. Kättesaadav on dokument 

veebiaadressil: 

http://ec.europa.eu/transport/strategies/studies/doc/2009_01_weights_and_dimensions_

vehicles.pdf 

Lisaks on olemas Soome ja Rootsi analüüsid (paljundatud kujul kõigile projektiosalistele 

kättesaadavaks tehtud), mis on võrreldes ülalkirjeldatud USA ja ELi analüüsidega n-ö 

tagurpidi analüüsid, ehk mis juhtub siis, kui kehtestada olemasolevatest rangemad piirangud. 

Üldjoontes on metodoloogiline lähenemine neis dokumentides sama (muidugi palju vähem 

detailse lahtikirjutatuse tasemega) ning kindlasti tuleb neisse analüüsidesse suhtuda ka natuke 

konservatiivsemalt, kuna analüüsid on vähemalt osaliselt olnud tingitud riikide soovist 

euronõuete kehtestamisele vastu seista. 

Järgnevalt on esitatud nende uuringute olulisemate seisukohtade kokkuvõte. Veokite suuruse 

ja raskuse muutmine peab olema avalikes huvides ja joonis 2.1 toob esile selle, mis mõjutab 

vastava seadusandluse kujunemist. Seega võib piirangute leevendamine või karmistamine 
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teenida väga erinevaid eesmärke, millest küll kõiki vastavasisulistes töödes ei mõõdeta, kuid 

mille olemasolust teadmine võib siiski vajalikuks osutuda. 

Veokite mõõtmeid ja 

raskust reguleeriva 

seaduse võimalik mõju

Turvalisus 

teedel

Veokite suurust  ja 

raskust reguleerivat 

seadust mõjutavad 

tegurid

Energiasääst
Kooskõla 

tagamine 

muude 

seadustegaInfrastruktuuri 

kulude 

kokkuhoid

Keskkonnakaitse

Suurem 

paindlikkus

Veokulude 

vähendamine 

riiklikul tasandil

Konkurentsivõime 

kasv

Kulude 

vähendamine

Piirkondade 

erisuste 

vähendamine

Süsteemide 

optimeerimine

Innovatsiooni 

toetamine

Kaubanduse 

lihtsustamine

Logistika 

parandamine

Administratiivsete 

protseduuride 

tõhustamine

 

Joonis 2.1. Veokite suurust ja raskust reguleerivate seaduste kujunemist mõjutavad tegurid 

Eelnevalt üldraamistikuliselt lähenemiselt konkreetsete mõõdetavate mõjude juurde edasi 

minnes esitab allikas „Regulations of weights, lengths and widths of commercial motor 

vehicles” peamised varasemates uuringutes mõõdetud näitajad, milleks on: 

1) teede pinnakatte kulumine; 

2) sildade kulumine; 

3) teede ja sildade parendamise kulud võimaldamaks suuremaid ja raskemaid veokeid; 

4) veokitega toimuvad õnnetused; 

5) teede ja sildade ehitamisega seonduvad hilinemised teedel; 

6) suuremate ja raskemate veokite põhjustatud hilinemised teedel; 

7) õhusaaste; 

8) müra; 

9) energiatarbimine; 

10) mõju raudteeliiklusele; 

11) veokulu muutus. 

Lisaks on võimalik kasutada täiendavaid näitajaid, nagu: 

1) mõju transpordiettevõtete, avalikkuse jt osapoolte vahelisele kulude jaotumisele; 

2) regionaalne kulude ja tulude jaotumine jt. 

„Comprehensive truck size and weight study” kasutab tabelis 2.1 esitatud 

mõõtmissüsteemi. On üheksa mõjutatavat valdkonda koos vastavale valdkonnale avalduva 

mõjuga, mõjusid omakorda on mõõdetud nii kvalitatiivselt, kvantitatiivselt kui ka rahaliselt. 
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Tabel 2.1 

Uuringus kasutatud mõjud ja nende mõõdikud 

Mõjutatav valdkond Mõju Kvalitatiivne 

näitaja 

Kvantitatiivne 

näitaja 

Rahaline 

näitaja 

Turvalisus Õnnetused: 

a) surmad 

b) vigastused 

c) vara 

purunemine 

Sõidukite stabiilsus ja 

kontroll 

 Õnnetuste arv 

Engineering 

performance index 

Muutus õnnetuste 

kuludes 

Infrastruktuur Sillad, teekate, 

ristmikud, 

ümbersõidud 

 Sildade ülepinge, 

sildade väsimine jt 

Sildade kulu, 

teekatte kulu, 

geomeetriliste 

uuenduste kulu 

Liiklusoperatsioonid Ummikud, 

möödasõidud, kiiruse 

säilitamine 

Möödasõidud, 

kiiruse 

säilitamine 

Passenger car 

equivalents 

Ummikukulud 

Keskkond Õhu kvaliteet, müra Mürale avatus ja 

selle mõju 

Saasteainete kogus Õhusaaste kulud, 

mürakulud 

Energia Energiatarbimine  Muutus autode 

kütusetarbes 

(Sisaldub 

majanduse 

muutuja all 

veokuludes) 

Teised transpordiliigid Mõju raudtee- ja 

veetranspordile 

Mõju 

veetranspordile 

Muutused nii 

maantee kui ka 

raudteetranspordi 

tonn-miil suhtes, 

muutus veoautode 

läbitud kilometraaž 

(VMT) 

Tulevased 

raudteetulud 

Majandus Veokulud ühe 

veoühiku kohta, 

logistikakulud, 

tootmiskulud, 

maantee- ja 

raudteeveo kogukulud, 

kaubavahetuse 

parendamine 

 Eri veokite läbitud 

kilometraaž jt 

Eri veo- ja 

logistikakulud 

 

Regulatsiooni vastavus 

ja jõustamine 

Riigi administratiivsed 

vajadused 

Institutsionaalsed 

probleemid ja 

takistused 

Lubade 

väljastamine, 

veokite 

inspekteerimine jt 

Administratiivsed 

kulud 

 

Kuigi nimetatud valdkondades on tehtud väga põhjalikud kalkulatsioonid, siis vastava 

uuringu teatavaks probleemiks on see, et ei koostata rahaliste mõjude koondhinnangut. 

Uuring peatub pikalt USA veoseturu trendidel, tulevikuväljavaadetel ning veose valiku 

otsustusprotsessil kui võimalikel veomahtude mõjuritel. Analoogiliselt esimesena käsitletud 

uuringuga nähakse vedudest ja logistikast tuleneva peamise mõjuna veokite kilometraaži 
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vähenemist ning madalamast hinnast tulenevat nõudluse kasvu peetakse ebaoluliseks. Samas 

peetakse väga oluliseks seda, milliseid muutusi toob kaasa suuruse ja raskuse piirangute 

leevendamine raudtee kaubavoogudele. Rõhutatakse ka mõjusid seotud logistikasüsteemidele 

nagu näiteks laod, tellimuste töötlemine, kauba kadumine ja purunemine jms. Saadud 

kokkuvõtlik hinnang on esitatud tabelis 2.2. 

Tabel 2.2 

Aastane transpordikulude kokkuhoid eri stsenaariumite korral 

Stsenaarium Uniformity 

44 000 

pound 

Tridem 

Axle 

51 000 

pound 

Tridem 

Axle 

LCVs 

nationwide H.R.511 

Triples 

Nationwide 

Kokkuhoid 

maanteetranspordis       

Mln USD $ (6430) $ 10 922 $ 13 277 $ 26 660 $ (22) $ 19 820 

% muutus –3,0 5,0 6,1 12,3 0,0 9,2 

Kokkuhoid 

raudteetranspordis       

Mln USD n/a $ 870 $ 1233 $ 782 n/a $ 1122 

% muutus n/a 2,6 3,7 2,4 n/a 3,0 

 

Konkreetsemad tulemused annab uuring „Effects of adapting the rules on weights and 

dimensions of heavy commercial vehicles with Directive 96/53/EC”, milles on lisaks eri 

mõjude väljaselgitamisele ka rahaline tasuvuse koondhinnang (cost-benefit analysis
1
) 

esitatud, seda ka niisuguste mõjude lõikes, mida väljendatakse tavaliselt küll kvantitatiivselt, 

kuid mitte rahaliselt. Uuring kasutab nelja peamist mõjude kategooriat: mõju nõudlusele ja 

transpordiliikide vahelisele nihkele (modal shift), mõju turvalisusele, mõju infrastruktuurile, 

mõju energiaefektiivsusele. Uuringus on näidatud ka mõningaid Eesti näitajaid. 

Uuring fikseerib kalkulatsioonid nelja stsenaariumi kohta. 

1. Kõik jätkub endistviisi. 

2. Üleeuroopaline 25,25 m ja 60 t veokite lubamine. 

3. Mõnedes Euroopa riikides lubatakse 25,25 m ja 60 t veokeid, kuid muidu on 

üleeuroopaline piirang 18,75 m ning 40 t. 

4. Üleeuroopaline 20,75 m ja 44 t veokite lubamine. 

Tulemused on esitatud tabelis 2.3 ning on näha, et üleeuroopaline 25,25 m ja 60 t veokite 

lubamine oleks mõjuhinnangu järgi parim lahendus võrreldes nii teiste stsenaariumite kui ka 

olemasoleva olukorraga. 

                                                 
1
 Vastava metodoloogia kirjeldus asub aadressil: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

 Lisaks on KIKi kodulehel olemas ka lühike eestikeelne versioon. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
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Tabel 2.3 

Tasuvusanalüüsi (CBA) tulemused 

  Sts. 2 vs 1 Sts. 3 vs 1 Sts. 4 vs 1 

Tegevuskulude kokkuhoid Maanteetranspordikulud 23 991 mln € 5117 mln € 6560 mln € 

 Raudteetranspordikulud 2676 mln € 1075 mln € 1201 mln € 

 Sisevete transpordikulud 51 mln € 41 mln € 22 mln € 

Teeohutus Madal kulu/standardne risk 415 mln € 43 mln € 559 mln € 

 Madal kulu/vähendatud risk 1492 mln € 192 mln € 1668 mln € 

 Suur kulu/standardne risk 1491 mln € 207 mln € 814 mln € 

 Suur kulu/vähendatud risk 2180 mln € 307 mln € 1777 mln € 

Infrastruktuur – teed Madal väärtus –785 mln € –163 mln € –733 mln € 

 Kõrge väärtus –785 mln € –163 mln € –1729 mln € 

Infrastruktuur – sillad Madal väärtus –572 mln € –119 mln € –534 mln € 

 Kõrge väärtus –2288 mln € –475 mln € –5041 mln € 

CO2 emissiooon Madal kulu 104 mln € 21 mln € –10 mln € 

 Keskmine kulu 469 mln € 95 mln € –44 mln € 

 Kõrge kulu 1041 mln € 211 mln € –98 mln € 

Mürkgaasid: NOx Madal kulu 169 mln € 57 mln € 11 mln € 

 Keskmine kulu 460 mln € 155 mln € 30 mln € 

Mürkgaasid: mikroosakesed Madal kulu 64 mln € 22 mln € 13 mln € 

 Keskmine kulu 186 mln € 63 mln € 39 mln € 

Kogu hinnang tulu-kulu suhtele Madal väärtus 24 397 mln € 5737 mln € 1587 mln € 

 Kõrge väärtus 29 228 mln € 6687 mln € 8265 mln € 

 

Tüüpiline metodoloogiline lähenemine ongi uuringutes stsenaariumianalüüs, kus mingit 

baasstsenaariumit või olemasolevat olukorda võrreldakse teatud muudatuste paketi suhtes. 

Eelnevalt esitatud uuringutest on ELi koostatu ühelt poolt parem, kuna see on rahaliselt 

raskesti mõõdetavatele mõjudele hinnangu andnud ning lõppkokkuvõttes koondhinnangu 

leidnud. Kuigi USA uuring ei ole rahalist koondhinnangut andnud ning paljud mõjud ei ole ka 

rahaliselt väljendatud, on see samas mitmetes aspektides märkimisväärselt põhjalikum. 

Kasutada olnud analüüsid nii Soome, Rootsi kui ka Suurbritannia kohta viitavad kõik samuti 

veokitega seonduvate piirangute leevendamise positiivsele summaarsele efektile ühiskonna 

jaoks. Tulemuste matemaatiline põhjendatus ja detailne metodoloogiline taust ei lange samas 

sageli kokku. 

Hea ülevaate Suurbritannias toimunud veokite dimensioonide muutustest annavad McKinnoni 

tööd
2
. Tema väljatöötatud kokkuvõtlik põhimõtteskeem vedudest ja logistikast tulenevate 

mõjude kalkuleerimiseks on näidatud joonisel 2.2. 

 

                                                 
2
 The economic and environmental benefits of increasing maximum truck weight: the British experience, 

2005. 
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Leida veoste andmebaasi alusel 

kilometraaž, mille raskema veosega 

veoautod läbi sõidaksid

Taandada leitud näitaja situatsiooni, kus 

raskemaid veoseid ei oleks lubatud

Taandada veokilomeetrite vähenemine 

kulude kokkuhoidu ja keskkonna 

säästmisesse

Leida kahe eelneva etapi põhjal võimalik 

veokilomeetrite vähenemine

 

Joonis 2.2. Veokite raskuse suurenemisest tulenevate mõjude arvutamine 

Samas tuleb niisuguse analüüsi puhul kindlasti arvestada asjaolusid, millest tulemused olulisel 

määral sõltuvad. 

1. Hinnang, kui palju vedusid läheb üle madalamalt tonnaažilt suuremale. 

2. Hinnang autode tulevase täidetuse kohta. 

3. Transpordiliikide vahetamine ja veokite transpordi nõudluse hinnaelastsus. 

4. Informatsioon veokite laadimispiirangute kohta. 

Kirjutises on lk 84–85 on täpselt kirjeldatud ka metodoloogiline taust nimetatud 

kalkulatsioonide jaoks. Lisaks esitatakse varasemate uuringute ülevaade veokite lubatud 

täismassi tõstmisel 38 t-lt 44 t-le, mille tulemused on märgitud tabelis 2.4. 

Tabel 2.4 

Sääst veoautode läbitud kilomeetrites viies piirangu 38 t-lt 44 t-le 

Uuring 

Sääst miljonit 

läbitud 

kilomeetrit 

Freight Transport Association (1996) 770 

Newton and Frith (1993) 340–460 

Institute of Highway Engineers, quoted in House of Lords Select Committee on the European 

Communities (1994) 880 

Department of Transport (1996) 650 

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) 270–500 

 

2.2. Puiduvedude prognoositav maht ja marsruudid 

Selles uuringus kasutati puidutranspordi logistiliste skeemide koostamise lähteandmetena 

ühelt poolt metsaressursside paiknemist ja tootlikkust ning teiselt poolt tarbijate või 

kokkuostjate paiknemist ja viimastel aastatel tarbitud või kokkuostetud koguseid. 

Puidu transportimise marsruutide modelleerimisel valiti vedude lähtekohtadeks valdade 

keskosas paiknevad asulad, kust hakati vedama kogu valla metsamaadelt varutud puitu. 

Potentsiaalsed puidukogused arvutati metsade pikaajalise aastase keskmise raiemahuna. 

Keskmiste aastaste raiemahtude arvutamiseks kasutati Eesti metsaregistri kaardikihti koos 

metsaandmetega (ca 2/3 metsamaadest) ning Eesti põhikaardi pindade kihti koos Eesti 

digitaalse mullakaardiga (ca 1/3 metsamaadest, mille kohta info metsaregistris puudus). 

Metsade liigilise koosseisu määramiseks kasutati metsakasvukohatüüpi ja metsade 

kasvukiiruse iseloomustamiseks boniteediklassi. Metsaregistriandmetes on need tunnused 
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kirjeldatud, kuid ülejäänud 1/3 metsaaladele tuli need prognoosida. Selleks leiti olemasolevate 

metsaregistri- ja mullaandmete vahel seos ning seost kasutati metsakasvukohatüüpide ja 

boniteediklasside leidmiseks metsaandmeteta aladele. 

Seejärel leiti igale metsakasvukohatüübile ja igale boniteediklassile metsa kasv alates 

metsapõlve tekkest kuni uuendusraieni. Metsa kasvuks kasutati Andres Kiviste (1995, 1997; 

1999) loodud mudeleid, mis kujutavad Eesti metsade takseertunnuste sõltuvust puistude 

vanusest. Metsa andmete kasvatamise käigus kontrolliti igal aastal, kas mets on saavutanud 

tiheduse, mille puhul harvendusraiete normatiivide järgi peaks planeerima harvendusraide. 

Selle jaoks kasutati Henn Korjuse loodud (1999) mudeleid. Iga harvendus- ja uuendusraide 

kohta arvutati väljaraiutavate puude sortimentide (palk, paberipuit, küttepuit) väljatulekud. 

Sortimenteerimisel kasutati mitmeid mudeleid (Padari, 1999, 2009; Нормативы…). Leitud 

puidusortimentide mahud arvutati ilma kooreta. 

Järgnevalt liideti kokku eespool kirjeldatud arvutusmeetoditega leitud harvendus- ja 

uuendusraiete sortimentide väljatulekud. Saadud suurused jagati läbi raieringi pikkusega ning 

tulemuseks oli eri boniteetide, kasvukohatüüpide kohta sortimentide väljatulekud keskmiselt 

hektari kohta aastas. Korrutades saadud tulemused läbi valla metsamaa vastava pindalaga, 

saadi valdade kaupa võimalik keskmine raiemaht puuliikide ja sortimentide kaupa, mis on 

kujutatud joonisel 2.3. 

 

Joonis 2.3. Prognoositav keskmine aastane raiemaht valdades valla kogupindala ühiku kohta, 

tm/km
2
/a 

Ümarpuidu vedamise sihtkohtade (2010. a ümarpuidunõudluse) väljaselgitamiseks korraldati 

puiduettevõtete seas uuring, milles küsiti ettevõtete 2010. a ümarpuidu tarbimise prognoosi ja 

paluti anda hinnang, mitu protsenti sellest imporditakse välismaalt. Kokku saadeti 325 

ettevõttele e-kiri, millele vastas 40 ettevõtet. Helistati ligikaudu 100 kirjale mittevastanud 

ettevõttele. Eesti Metsatööstuse Liidust saadi seitsme ettevõtte puidutarbimise prognoosid. 

Küsitluste tulemusel saadi vastus 150 ettevõttelt, millest 95 ettevõtet tarbivad 2010. a 

ümarpuitu. Lisaks arvestati sadamate viimase kolme aasta keskmise ümarpuidu 

ekspordiga/impordiga. 
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Ettevõtete seas tehtud uuring näitas, et 2010. aastal on kavas tarbida ühtekokku 3,5 mln tm 

puitu, millest 0,44 mln tm kavatsetakse importida. Importpuidust 0,08 mln tm kavatsetakse 

tuua sadamate kaudu ja 0,36 mln tm tuuakse Lätist metsaveoautodega. Sadamate viimaste 

aastate statistika näitab, et keskmiselt on eksporditud Eesti mandriosal asuvate sadamate 

kaudu ca 2 mln tm ümarpuitu (Statistikaamet, sadamad). Seega võib eeldada, et kokku tuleb 

2010. a vedada 5,5 mln tm ümarpuitu (5,5 mln tm-le lisanduvad Eesti saarte veokogused). 

Puiduressursi paiknemise ja tarbimisprognoosi vahe on kujutatud joonisel 2.4, kus rohelisena 

on kujutatud vallad, kus toodetakse rohkem kui tarbitakse ning punase värviga vallad, kus 

tarbitakse rohkem puitu, kui on valla territooriumil paiknevate metsade raiemaht. 

 

Joonis 2.4. Ümarmetsamaterjali tootmise ja 2010. a potentsiaalse tarbimise vahe, tm/a 

Ettevõtetelt saadud 2010. aasta prognoositava tarbimise järgi jagati valdade metsadest 

saadavad sortimendid eri tarbijate vahel. Eraldi jagati okaspuu palgid, lehtpuu palgid, 

okaspuu, haava ja kase paberipuit ning küttepuit. Veerand küttepuidu väljatulekust jäeti 

kohapealseks tarbimiseks, seda ei kasutatud selles uuringus maanteedel veetavate koguste 

prognoosimisel. 

Lähte- ja sihtkohtade väljaselgitamise järel hinnati lisaks ümarpuidu kogustele ka puidu 

transportimise marsruute. Eri marsruutide teelõikudel veetavad kogused koondati ühtsesse 

tabelisse, millest väljavõte on esitatud tabelis 2.5. 
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Tabel 2.5 

Suurimate veokoormustega teelõigud 

Algus Lõpp 

Koormus  

(1000 tm/a) 

Selja tee Kunda 635 

Ojaküla Selja tee 630 

Essu Ojaküla 628 

Põdruse Essu 628 

Kunda Kunda sadam 531 

Reiu tee Pärnu 489 

Haljala teerist Põdruse 422 

Kilingi-Nõmme Lodja 420 

Lodja Tõitoja 420 

Surju tee Reiu tee 404 

Surju tee Tõitoja 398 

Metskonna Sõmeru 377 

Eistvere Taadikvere 354 

Kurla Eistvere 354 

Taadikvere Imavere 354 

Rakvere Haljala teerist 336 

Imavere Paia 334 

Mullikmäe Metskonna 319 

Põdruse Sõmeru 308 

Levala Tõrma 304 

Ristiküla Kehala 302 

Roela Ristiküla 302 

Assamalla Levala 295 

Koonu Kullenga 295 

Kullenga Assamalla 295 

Väike-Maarja Koonu 295 

Saku Sausti 291 

Laoküla Paldiski 286 

Kanama Saku 283 

Pada Padaorg 280 
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Sõmerpalu Varese 275 

Konju Oru 267 

Konju Sillamäe 267 

Rakvere Tõrma 266 

Jõgeva Õuna 259 

Pada Rannu 258 

Purtse Rannu 257 

Jõhvi Kõrve 256 

Kõrve Oru 256 

 

Suurema kui 25 000 tm aastase puiduveo mahuga teelõigud kanti Eesti kaardile (joonis 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.5. Prognoositavad puiduveo mahud Eesti maanteedel 2010. aastal, tm 

Kasutatud kirjandus 

Kiviste, A. (1995). Eesti Riigimetsa puistute kõrguse, diameetri ja tagavara sõltuvus puistu 

vanusest ja kasvukohatingimustest 1984.–1993. a metsakorralduse takseerkirjelduste andmeil. 

EPMÜ teadustööde kogumik nr 181. Tartu, lk 132–148. 

Kiviste, A. (1997). Eesti Riigimetsa puistute kõrguse, diameetri ja tagavara vanuseridade 

diferentsmudel 1984.–1993. a metsakorralduse takseerkirjelduste andmeil. EPMÜ 

teadustööde kogumik nr 189. Tartu, lk 63–75. 

Kiviste, A. (1999). Eesti puistute kasvumudelitest. EPMÜ Metsandusteaduskonna toimetised 

nr 32. Pidev metsakorraldus. Tartu, lk 28–36. 

500 000 kuni 636 000   (5)

250 000 kuni 500 000   (38)

100 000 kuni 250 000   (247)

50 000 kuni 100 000   (147)

25 000 kuni 50 000   (133)
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Korjus, H. (1999). Hooldusraiete mudelitest. EPMÜ Metsandusteaduskonna toimetised nr 32. 

Pidev metsakorraldus. Tartu, lk 44–49. 

Padari, A. (1999). Kasvava metsa hindamisest. Sortimendid ja rikked. EPMÜ 

Metsandusteaduskonna toimetised nr 32. Pidev metsakorraldus. Tartu, lk 37–43. 

Padari, A., Muiste, P., Mitt, R., Pärn, L. (2009). Estimation of Estonian Wood Fuel 

Resources. Baltic Forestry, 15 (1), pp 77 – 85. 

Нормативы для таксаций леса Латвийской ССР. (1988). Рига. 

2.3. Metsavedude turg intervjueeritute nägemuses 

Uuringu raames korraldati intervjuud viie metsaveoettevõttega, saamaks vastuseid 

peateemades esitatud uurimisküsimustele. Metsaveoettevõteteks olid (sulgudes 2008. a 

müügitulu): Iriscorp Transport OÜ (34,8 mln kr), Hant OÜ (24,7 mln kr), Vikingmodum OÜ 

(15,7 mln kr), Viisu Eero Auto OÜ (8,5 mln kr), Karo Trans OÜ (118,7 mln kr). Nimetatud 

ettevõtete müügitulu kokku
3
 (202,4 mln kr) moodustab märkimisväärse osa Eesti 

metsavedude turust, mistõttu saab ettevõtete esitatud seisukohti lugeda ka piisavalt hästi 

sektoriülest situatsiooni peegeldavaks. 

Intervjuude käigus tuli lisaks kasutatavate metsaveomasinate tehnilistele andmetele, ettevõtete 

kulustruktuurile jt aspektidele kajastada ka järgnevaid küsimusi, millest on tehtud 

lühikokkuvõte. 

1. Metsavedude turumahu muutus lähiaastatel. 

2. Olemasolevate autorongide võimekus vedada suuremaid koormaid. 

3. Puidutranspordi turu peamised riskid. 

4. Puidutranspordi turul reguleerimist vajavad olulisemad probleemid. 

5. Põhjused, miks täismassipiirangut praegu sageli ületatakse. 

Kolmes intervjuus nähakse lähiaastate perspektiivis (1–2 aastat) veoste turumahu kasvu 

rohkem kui 5%, kahes intervjuus kuni 5%. Oluline on siinkohal märkida, et ettevõtjate 

nägemus oma müügitulude kasvust ei pruugi kokku langeda kogu turu suundumustega, kuid 

arvestades praegust raietegevuse madalseisu, on vedude kasv lähiaastatel väga tõenäoline. 

Autorongide võimekus suuremaid koormaid vedada sõltub üheselt sellest, milliseid autosid ja 

haagiseid kasutatakse. Kasutatavad autorongid lubaksid juba praegu vedada 60 t koormaid, 

kuid mõnedel ettevõtjatel ei pruugi praegu kasutatavad haagised võimaldada 60 t täismassiga 

autoronge moodustada. Samas on kõigi ettevõtjate puhul selge, et 52 t täismassi vedamiseks 

on praegu võimekus olemas. Kokkuvõttes võib tõdeda, et täismassipiirangu muutmisel on 

võimalik kas kohe või väga lühikese aja jooksul asuda vedusid teostama uue piirangu 

tingimustes. 

Puidutranspordituru peamiste riskidena nimetatakse riigihangete suurt osakaalu, 

kontrollorganite tegevust, kütusehinna muutust, pangandussektori käitumist, ilmastikku, 

ebaausat ja kõlvatut konkurentsi, noorte autojuhtide puudust, puidutööstuse seotust muu 

majandusega, küllastunud turgu ja sellest tulenevat tihedat konkurentsi. 

Puidutransporditurul reguleerimist vajava probleemina nimetatakse läbivalt täismassipiirangut 

(praegu ületatakse seda regulaarselt, kuna ainsaks riskiks on trahv politseilt). 

Täismassipiirangu ületamise põhjused on muuhulgas konkurentsis püsimine, ettevõtte 

paremad majandustulemused, tellijatepoolne koormamise miinimumeeldus on suurem kui 

olemasolev piirang (k.a hinna sõltumine kogusest), väga väikese koormaga sõitude 

                                                 
3
 Nimetatud müügitulu ei sisalda ainult metsaveoteenust, vaid ka muud käivet. 
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vähendamine, autojuhi huvi rohkem teenida. Täismassipiirangu suurendamine legaliseeriks 

vähemalt osaliselt selle, mis veoseturul praegu niigi toimub. 

2.4. Täismassi muutmise otsene majanduslik mõju puiduvedudele 

Järgnevad kalkulatsioonid kajastavad suurema täismassiga veoste lubamisest tulenevat 

võimalikku kokkuhoidu puiduvedudel ja sellega kaasnevat kasu kogu metsatööstussektori 

jaoks. Esiteks on kajastatud kalkulatsioonide lähtetingimusi, seejärel näidatud arvutuste 

olulisemad tulemused ning lõpuks aspektid, millele on vajalik tehtud arvutuste puhul 

tähelepanu pöörata. Arvutustulemused kajastavad mõjusid ühe aasta kohta. 

Arvutuste lähteandmed 

a) Maaülikooli koostatud andmebaasis on esitatud teoreetilise aastase veetava raiutud 

puidu mahuna 5,75 mln tm. Üheselt ei ole võimalik öelda, milline võiks olla sellise 

puidu mass, kuna see sõltub raiutavast puidust ja selle niiskusesisaldusest, kuid 

üldistusena on kasutatud arvutustes näitajat 800 kg/tm. Vastava väärtuse kasutamisel on 

ülaltoodud tm-ides kajastatud näitaja mass 4,6 mln t aastas. Kuna praegu valitseb Eestis 

puidu raiumisel madalseis, siis täiendavalt on arvutused läbi tehtud stsenaariumiga, kus 

aastase veetava puidu mass oleks 6,72 mln t. Vastav mass on jaotatud võrdeliselt 

4,6 mln t puhul kasutatud marsruutidele. 

b) Maaülikooli koostatud andmebaas näitab teoreetilisi läbisõite sihtkohast võimaliku 

tarbijani. Kalkulatsioonides on arvestatud nende vedudega, mis oleksid täiskoormaga, st 

väikesed tarnekohad, mille puhul toimuks ainult üks osaliselt koormatud vedu, on 

elimineeritud. Seoses massipiirangu muutmisega muutub sõidukordade arv, millest 

tulenevalt ka summaarselt läbitud kilomeetrid. Analüüsi jaoks on oluline nii sõit 

kaubaga kui ka tühisõit, kuna täismassipiirangu muutmine mõjutab mõlemate arvu. 

Arvutused on tehtud nii olemasoleva täismassipiirangu 44 t kohta kui ka võimalike 

tulevikustsenaariumite 52 t ja 60 t kohta. 

c) Keskmine kütusekulu sõltub nii veetavast kogusest (k.a kas tegu on koormaga sõiduga 

või tühisõiduga), automargist kui ka läbitavast vahemaast, mis võib varieeruda üsna 

suurtes piirides. Järgnevates arvutustes on eeldatud eri täismasside vahelist 3%-list 

kütusekulu kasvu. 44 t puhul on võetud keskmiseks kuluks 57,25 l/100 km, mis kasvab 

52 t massi puhul vastavalt näitajani 58,96 l/100 km ning 60 t puhul vastavalt näitajani 

60,73 l/100 km. Nimetatud näitajad põhinevad intervjuudel vedajatega ja võtavad 

arvesse ka automarke. Kuna tagasisõit on tühisõit, siis on selleks väärtuseks võetud 

kõikidel juhtudel 45 l/100 km. Laadimisel on kütusekuluks võetud 6 l/h. Diislikütuse 

hinnaks on võetud 16,36
4
 kr/l, mis on seisuga 19.02.2010 Neste hulgihind. Kütusekulu 

on näidatud koos kõigi maksudega, kuid hilisema tasuvusanalüüsi jaoks on maksud 

kütuse maksumusest eraldatud. Läbisõit eri täismasside korral ning sellest tulenev 

kütuse tarbimine rahalises väljenduses on märgitud tabelites 2.6 ja 2.7. 

d) Vedude vähenemine kutsub esile muutuse autojuhtide tööajas, kuid siinkohal tuleb 

arvestada, missugune osa autojuhtide töötasust on seotud veoga. Arvutustes on aluseks 

võetud, et 2/3 tööajast moodustab sõiduaeg, mille vähenemine nii tundides kui ka 

rahalises väljenduses (töötunni tasuks on arvestatud koos kõigi maksudega 136 krooni) 

on näidatud tabelis 2.8. Laadimisaja puhul eri stsenaariumites muutuseid ette nähtud ei 

ole. 

                                                 
4
 Maailmamajanduse seisu paranedes on tõenäoline jätkuv kütusehinna kasv, mis omakorda kasvatab 

suurema täismassi lubamisest tulenevat kokkuhoidu. 
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e) Muude kulude puhul on arvutustes eeldatud nende osakaalu 40% veohinnast, kuid 

nende väärtus on eri täismassipiirangute korral jäetud samaks. Selle tingib asjaolu, et 

olulisi muudatusi neis kuludes ei toimuks ja teisalt pole vastavaid kulumuutuseid 

võimalik objektiivselt välja selgitada. Enamiku muudest kuludest moodustaks autode 

amortisatsioon, remont ja hooldus. Muude kulude väärtusi näitab tabel 2.9 ning kulusid 

kokku tabel 2.10. 
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f) Täiendavalt on esitatud eri stsenaariumite korral veetava kauba maksumuse ja 

transpordihinna suhe. Kauba maksumuse arvutamiseks on kasutatud müügihinda 

1000 kr/tonn, mis peegeldab ligikaudu RMK müügihindasid detsembris 2009. 

Arvutustes on võetud eelduseks, et Maaülikooli nimetatud aastase raiutava 4,6 mln t 

puidu puhul on tegemist kasuliku puiduga, mille kohta eelnevalt nimetatud tonnihind 

käib. Transpordihinna muutust kauba maksumuses näitab tabel 2.11. 

Tabel 2.6 

Läbisõit eri täismasside korral 

Täismass Läbisõit aastas (km) 

4,6 mln t korral 

Läbisõit aastas (km) 

6,72 mln t korral 

44 t 33 636 604 49 139 886 

52 t 24 666 843 36 035 916 

60 t 19 473 823 28 449 408 

 

Tabel 2.7a 

Kütusekulu eri täismasside korral 4,6 mln t puhul 

 44 t 52 t 60 t 

Kütusekulu sõidul (kr) 281 324 782 209 770 026 168 425 658 

Kütusekulu laadimisel (kr) 37 291 270 37 291 270 37 291 270 

Kokku 318 616 052 247 061 296 205 716 928 

Vahe (vs 44t) 0 71 554 756 112 899 124 

 

Tabel 2.7b 

Kütusekulu eri täismasside korral 6,72 mln t puhul 

 44 t 52 t 60 t 

Kütusekulu sõidul (kr) 410 988 806 306 454 099 246 053 902 

Kütusekulu laadimisel (kr) 54 479 006 54 479 006 54 479 006 

Kokku 465 467 812 360 933 105 300 532 908 

Vahe (vs 44t) 0 104 534 708 164 934 905 

 

Tabel 2.8a 

Veokijuhi töötasu kulu eri täismasside korral 4,6 mln t puhul 

 44 t 52 t 60 t 

Tööjõukulu sõidule 118 967 357 87 242 729 68 875 838 

Tööjõukulu laadimisel 51 058 952 51 058 952 51 058 952 

Tööjõukulu kokku 170 026 309 138 301 680 119 934 790 

Vahe (vs 44 t) 0 31 724 629 50 091 519 
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Tabel 2.8b 

Veokijuhi töötasu kulu eri täismasside korral 6,72 mln t puhul 

 44 t 52 t 60 t 

Tööjõukulu sõidule 173 800 018 127 453 346 100 621 063 

Tööjõukulu laadimisel 74 592 282 74 592 282 74 592 282 

Tööjõukulu kokku 248 392 300 202 045 629 175 213 345 

Vahe (vs 44 t) 0 46 346 671 73 178 955 

 

Tabel 2.9 

Muud kulud 

 44 t 52 t 60 t 

Muud kulud (4,6 mln t) 325 761 574 325 761 574 325 761 574 

Muud kulud (6,72 mln t) 475 906 742 475 906 742 475 906 742 

 

Tabel 2.10 

Kulud kokku ning vahe kuludes eri täismasside korral 

 44 t 52 t 60 t 

Kulud kokku (4,6 mln t) 814 403 935 711 124 550 651 413 292 

Vahe (vs 44 t)  0 103 279 385 162 990 643 

Kulud kokku (6,72 mln t) 1 189 766 854 1 038 885 475 951 652 995 

Vahe (vs 44 t) 0 150 881 379 238 113 859 

 

Tabel 2.11 

Transpordikulu ja kauba maksumuse jagatis 

Täismass 44 t 52 t 60 t 

Transpordi  osakaal transporditava puidu 

maksumuses 17,7% 15,5% 14,2% 

 

Arvutused ei arvesta järgnevaga 

a) Veohinna vähenemine peaks majandusteoreetiliselt kaasa tooma veomahtude kasvu. 

Esiteks on arvutuste sisendandmeteks teoreetiline raiemaht, mis eri tingimusi arvestades 

võtabki arvesse vedude kogumahtu ja selle kasvu, seega täiendav korrektsioon ei ole 

antud juhul vajalik. Teiseks on arvutused koostatud võrdlemaks eri stsenaariume ning 

antud juhul ei ole vajalik lisada võimalikku puidu tarbimise mahu kasvu, sest siis ei 

oleks stsenaariumid omavahel võrreldavad. Küll on nõudluse muutuse mõju oluline 

regulatsiooni muutmise tervikmõju väljatoomisel, millega tasuvusanalüüs ka arvestab. 

b) Kuigi metsavedude puhul praegu täismassipiirangut regulaarselt ületatakse, ei ole seda 

asjaolu arvutustes arvesse võetud, sest tegemist on teoreetilise eri situatsioonide 

võrdlusega – mis juhtub siis, kui tegemist on regulatsioonide ideaalse järgimisega. 
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Näiteks kui võtta praegu praktikas keskmiseks metsavedude täismassiks 52 t, siis 

sellisel juhul peaks mõjude väljatoomiseks omavahel võrdlema hoopis stsenaariume 

52 t vs 60 t. 

c) Maaülikooli koostatud aastane vedude kaart ei kajasta maanteetranspordi mahtusid 

mõjutada võivat imporditavat puitu lähinaaberriikidest ning tootmisahela järgnevaid 

tooteid – saematerjal, mööbel jms. Kuna kuivatatud ja töödeldud materjali tihedus on 

toormaterjalist oluliselt väiksem ja selle osas praegu valitsev täismassipiirang 

tõenäoliselt probleemiks ei kujune, siis seda kalkulatsioonides arvesse ei ole võetud. 

Imporditava puidu maht on Eestis viimastel aastatel oluliselt vähenenud, olles 2008. a 

568 000 tm. Ka seda ei ole olemasolevates arvutustes arvesse võetud, kuna selle mõju 

lõppjäreldusele ei oleks antud juhul märkimisväärne. 

d) Kütusekulu ja töötasud moodustavad olulisemad kokkuhoiukohad, kuna nende osakaal 

veohinnast on üle poole (arvutustes kasutatud 44 t täismassi korral osakaalu 60%). 

Muude kulude osas (nt amortisatsioon, hooldus, rehvide kulu, üldkulud jt) on mõjud 

märkimisväärselt ettevõttespetsiifilisemad ning nende ühene väljatoomine pole 

võimalik. Samas poleks nendest kuludest tulenev mõju (kas siis suurenemine või 

vähenemine) metsatööstussektorile niivõrd oluline kui kahe ülaltoodu oma. 

2.5. Veokite täismassi piirangu muutmise mõju Eesti puidusektori 

konkurentsivõimele 

Puidusektori konkurentsivõimet võib käsitleda erinevalt (vt Varblane, Ukrainski, 2004). 

Selles töös on kasutatud kõige lihtsamat definitsiooni ja konkurentsivõimena mõistetakse 

„ettevõtete võimet müüa oma tooteid ja teenuseid” (Dluhosch et al. 1996). Müügivõime 

kirjeldamiseks on eraldi esitatud sisemaine ümarpuidu müügivõime (mis ühtlasi väljendab 

kodumaist ümarpuidu tarbimist) ja ekspordivõime. Puidusektori konkurentsivõime muutust 

on hinnatud lähtuvalt uuringu eelnevates osades esitatud transpordikulude alanemisest teiste 

tegurite muutumatuse korral. Konkurentsivõime muutuse hindamise täpsem metoodika on 

märgitud lisas 1. 

Autotranspordi hinna alanemine suurendab puidusektori sisemaist müügi- ja ekspordivõimet 

transpordikulude odavnemise kaudu, kusjuures võib suureneda autodega veetava puidu maht 

ka raudtee ja meretranspordi arvelt, kuna viimased muutuvad suhteliselt kallimaks. Samuti 

muudab transpordikulude alanemine odavamaks ümarpuidu impordi. Kuna ümarpuit on 

tooraineks puidusektoriga seotud harudele (puidutöötlemine, mööbli-, paberitööstus ja 

energeetika), siis avaldab ümarpuidu hinna langus mõju ka nende tööstusharude 

konkurentsivõimele tootmiskulude alanemise kaudu. Kuna puuduvad täpsed andmed puiduga 

seotud harudes tarbitava ümarpuidu koguse, kvaliteedi ja hinna kohta, on raske hinnata, kui 

suur võib olla ümarpuidu hinna muutuse mõju töötleva tööstuse harudele. Seetõttu on selles 

töös piirdutud summaarse ümarpuidu nõudluse muutuse hindamisega
5
. Osas 2.4 esitatud 

transpordikulu muutus on suhteliselt väike puidu keskmise hinnaga võrreldes, on oodatav 

nõudluse kasv (ehk konkurentsivõime muutus) samuti väga väike. 

Mõju on hinnatud kolme lubatava täismassi stsenaariumi lõikes: 44−52 t, 44−60 t ja 52−60 t. 

Probleemiks on 44−52 t ja 44−60 t stsenaariumite puhul eelkõige 44 t mahupiirangu täidetuse 

                                                 
5
 Lisas 1 on tabelites 1 ja 2 näidatud olemasolevatele andmetele tuginevad arvutused, mis näitavad, et 

kulude alanemine jääb alla 1% kõigis vaadeldud harudes, samas ei ole need arvutused eriti usaldusväärsed 

algandmetes esinevate ebatäpsuste tõttu. Samas võib väita, et täismassi piirangu muutusel 44 t-lt 60 t-le (aga ka 

selle osamuutusel 52 t-lt 60 t-le) on mõju nii puidutöötlemise, paberi-, mööblitööstuse kui ka 

energeetikasektorile (kuigi mõningatel juhtudel marginaalne.) 
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eeldus. Vaatamata sellele, et 44 t täismassi piirang on seadusandluse järgne, selgus osas 2.3 

esitatud küsitluse tulemustest, et sageli seda piirangut ei järgita. Konkurentsivõime muutuse 

hindamise puhul on suureks probleemiks asjaolu, et tegelikult ei ole teada, kui palju veetakse 

44 t, 52 t ja 60 t täismassiga koormaid (ehk osakaale praegu veetavatest puidukoormatest, 

ilmselt on realistlik oletada, et 44 t täismassist väiksemate koormate osakaal on tühine)
6
. 

Arvestades uuringu osas 2.3 esitatud informatsiooni tegelikult veetava täismassi kohta, ei saa 

uuringu tulemuste tõlgendamisel stsenaariumi 52 t-lt 60 t-le kindlasti ignoreerida, kuna 

ilmselt peab osa sõidukitest massipiirangutest kinni ja osa veab ka suuremaid koormaid (sel 

juhul on eeldatavasti hälbed 52 t-st nii väiksema kui ka suurema täismassi suunas 

tasakakaalus). Nimetatu ei pruugi samuti realistlik olla, kuid annab tõenäoliselt väiksema 

arvutusvea tulemustes võrreldes 44 t eelduse kasutamisega. Samas on oluline märkida, et 

realistlike andmete olemasolu tegelikult veetavatest täismassidest on osas 3.5 esitatud kõigi 

hinnangute kvaliteedi aluseks. Arvestades vea suurust ja suunda võib 44 t-lt 60 t-le muutmise 

mõjusid pidada märkimisväärselt ülehinnatuteks. Eelnev diskussioon puudutas 

täismassipiirangu praktilist mõju konkurentsivõimele, sest olemasoleva regulatsiooni (mitte 

selle praktilise rakendatavuse) muutumise mõju väljatoomisel peab ikka lähtuma üleminekust 

44 t-lt 60 t-le. 

Mõju sisemaisele konkurentsivõimele. Puidu sisemaine tarbimine (arvutatuna näivtarbimise 

alusel; näivtarbimine = tootmine + import – eksport) võib täismassipiirangu tõstmisega 

44−52 t-le kasvada 0,7−2,8%; 44−60 t puhul võib kasv olla 0,7−4,6% ning 52−60 t puhul 

0,2−1,0%. Arvestades eelmises lõigus kirjeldatud asjaolusid, võib esimese stsenaariumi puhul 

viga ulatuda 100%-ni hinnangust juhul, kui tegelikkuses veetakse 52 t täismassiga koormaid. 

Teise stsenaariumi puhul on mõju sisemaisele konkurentsivõimele samuti märkimisväärselt 

ülehinnatud (vea maksimaalset suurust pole võimalik leida). Kolmanda stsenaariumi puhul on 

ka võimaliku vea suunda raske hinnata, kuna pole teada tegelikult veetavate koormate 

täismasside jaotus. Eri raiemahtude korral jääb sisemaine tarbimine vahemikku 5,73−5,85; 

5,75−5,91 ja 5,71−5,75 mln tm (eeldades raiemahtu 6,8 mln tm) või vahemikku 6,51−6,62; 

6,62−6,69 ja 6,48−6,53 mln tm (eeldades raiemahtu 10 mln tm) (vt ka tabeleid 1 ja 2 lisas 1). 

Ilmselt võib realistlikumaks pidada kõige väiksemat mõju hinnangut. 

Mõju ekspordivõimele. Eksport kasvab tulenevalt kasutatud metoodikast eri stsenaariumite 

puhul sarnaselt sisemaise tarbimisega, säilivad ka samasuunalised vead hinnangutes (vt 

eelmist lõiku). Raiemahu 6,8 mln tm puhul jääb ümarpuidu eksport seega 44−52 t 

stsenaariumi puhul vahemikku 2,03−2,07 mln tm; 44−60 t puhul vahemikku 2,03−2,1 mln tm 

ning 52−60 t stsenaariumi puhul vahemikku 2,02−2,04 mln tm ning 10 mln tm raiemahu 

puhul vastavalt 2,7−2,75; 2,71−2,78 ja 2,69−2,71 mln tm (vt tabelit 1 lisas 1). Siingi võib 

pidada kõige realistlikumaks väikseimat muutuse hinnangut arvestades lähteandmetes 

esinevaid probleeme. 

Mõju raudtee- ja meretranspordile. Autotranspordi odavnemine muudab teised 

transpordiliigid suhteliselt kallimaks. Raudteel veetav ümarpuidu kogus kahaneb seejuures 

järgmiselt:  

a) raiemahu 6,8 mln tm puhul kahanevad puiduveod raudteel eri stsenaariumite korral 

11,9−46,2; 16,4−62,6 ja 4,6−18,5 tuhat tm (sellest vastavalt 7,4−28,8; 10,2−39 ja 

                                                 
6
 Reaalselt veetavate täismasside kohta statistika puudub ning seetõttu on realistlike hinnangute 

tegemiseks vajalik eraldi uuring. Olemasolevad andmestikud annavad nihkega hinnangud: a) puiduettevõtete 

statistika vastuvõetud koormate mahtude kohta tihumeetrites ei peegelda objektiivselt täismassi, kuna eri 

sõidukite massid on erinevad, samuti on veetav puidusortiment eri kaaluga ning sõltub mitmetest lisateguritest 

(nt niiskus); b) täismassipiirangute kontrollimisel saadud statistika (sh trahvistatistika) on nihkes suuremate 

koormate suunas, samuti on selles koos eri veosed, mis teeb järelduste tegemise puiduveoste kohta keeruliseks. 
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3−11,5 tuhat tm kodumaise puidu transpordist ning 4,5−17,4; 6,2−23,5 ja 1,8−7 tuhat 

tm impordist); 

b) raiemahu 10 mln tm puhul kahanevad puiduveod raudteel 12,8−49,5; 17,6−67 ja 5−19,8 

tuhat tm (sellest 10,9−42,1; 15,0−57 ja 4,3−16,8 tuhat tm kodumaise puidu transpordist 

ning 1,9−7,4; 2,6−10 ja 0,8−3 tuhat tm impordist). 

Siinkohal võib näha, et muutuse ülempiir ületab esimese kahe stsenaariumi puhul viimaste 

aastate nii sisemaise raudteetranspordi kui ka importpuidu raudteetranspordi tegelikud mahud, 

mis näitab, et saadud hinnangud on ebarealistlikult suured (tulemus tuleneb eelkõige nõudluse 

muutuse ülehindamisest, ristelastsuste koefitsiendi valik mõjutab tulemust maksimaalselt 

8,5% ulatuses). 

Meretranspordi nõudlus kasvab seoses odavamast hinnast tuleneva eksportnõudluse kasvuga 

(kasvu määrad on samad, mis ekspordivõime juures, kuid kasvu tm-tes pole võimalik hinnata, 

kuna Eesti Statistikaameti meritsi veetava puidu ekspordi ja ümarpuidu ekspordi andmed ei 

ole ühildatavad). Meretransporti autotranspordiga asendav muutus puudutab selles uuringus 

ainult ümarpuidu importi ning vastav mõju on marginaalne: 

a) raiemahu 6,8 mln tm juures kahaneb ümarpuidu transport merel 0,86−0,96; 1,2−1,3 ja 

0,3−0,4 tuhat tm; 

b) raiemahu 10 mln tm juures mõju praktiliselt puudub, kuna impordi maht on oluliselt 

väiksem (ja mõju vastavalt 148−165, 208−227 ja 58−64 tm). 

Kokkuvõtteks võib öelda järgmist 

– Täismassipiirangu suurendamine avaldab positiivset mõju nii sisemaisele 

konkurentsivõimele kui ka ekspordivõimele kogu puidusektoris transpordikulude 

odavnemise kaudu, millest tuleneb ümarpuidu omahinna langus ja müügivõime kasv. 

– Mõju ulatuse hindamine on äärmiselt problemaatiline arvestades lähteandmete 

kvaliteeti. Viimasest tuleneva vea suurust on raske hinnata, kuid vea suunda arvestades 

võib pidada saadud mõju hinnanguid ülehinnatuteks, realistlikuks võib pidada kuni 1%-

list ümarpuidu nõudluse kasvu. 

Arvestades eeltoodut võib täismassi piirangu leevendamine kahandada raudteel veetavaid 

ümarpuidu koguseid (nii sisemaist kui ka importpuitu) ca 20 000 tm aastas, meretransporti 

täismassipiirangu suurendamine praktiliselt ei mõjuta. 

2.6. Veokite täismassi piirangute mõju teiste majandussektorite 

konkurentsivõimele 

Lisaks kirjeldatud puidusektorile on veokite täismassipiirangul mõju ka mitmetele teistele 

majandussektoritele, kus on vajadus vedada suures mahus materjale. Esmajoones puudutab 

see kõikvõimalike puistematerjalide vedu, samuti eri vedelike (kütused, piim jne) transporti. 

Järgnevas tabelis on esitatud Eesti kaevandatavate maavarade mahud ja nende dünaamika 

1992. aastast kuni 2008. aastani. 
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Tabel 2.12 

Eesti kaevandatavate maavarade mahud 1992.−2008. a 

 

Põlevkivi 

 

Turvas 

  

Liiv 

  

Savi 

  

Lubjakivi 

  

Dolomiit 

  

Kruus 

 

  Vähe- Hästi- Ehitus- Tehno- Tsemendi- Keram- Ehitus- Tehno- Ehitus- Viimistlus-  

  

Lagunenu
d lagunenud  loogiline  siidi  loogiline    

Mõõdik tuh.t tuh.t tuh.t 

 tuhat 

m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³  tuhat m³ 

1992 17030 656 691 945 47 165 0 1068 694 73 6  

1995 12102 389 623 255 11 47 0 579 419 73 1 323 

2000 9970 609 151 823 40 135 0 960 429 212 1 424 

2001 9894 718 125 867 32 146 0 688 385 233 0 457 

2002 10513 1174 334 1381 23 168 0 1073 438 263 76 652 

2003 12608 479 533 3715 41 162 0 1255 435 291 154 753 

2004 11736 289 475 2257 50 168 0 1547 524 323 173 874 

2005 12349 415 659 2070 54 189 0 1922 421 260 157 1157 

2006 11977 551 706 2949 51 288 0 2344 428 378 130 1265 

2007 13992 385 516 3399 42 180 86 2739 617 433 136 1836 

2008 13706 350 352 2758 40 110 61 2585 622 525 1.3 1952 

Allikas. Eesti Statistikamet, 2010 

 

 

Tabelis esitatud maavaradest on kõige suurem osa vedudest seotud eri puistematerjalidega, 

mida kasutatakse esmajoones teedeehituses ja ehitusmaterjalide valmistamisel. Siia rühma 

kuuluvad liiv, lubjakivikillustik ja kruus. Võttes arvesse nende erikaalu saame järgneva 

vedude mahu, mis on vajalik, et teisaldada kogu Eestis kaevandatud puistematerjal. 

2008. aastal kaevandati Eestis kokku 7957 tuhat kuupmeetrit liiva, kruusa ja 

lubjakivikillustikku, mille kogukaal oli 11 895 tuhat tonni. Võttes tinglikult arvutuste aluseks 

veokid, mille endi kaal on 20 t, saame välja selgitada, mitu vedu on tarvis sooritada 

teisaldamaks kogu toodetud puistematerjali. Lihtsustusena eeldame, et puistematerjali ei ole 

tarvis mitu korda ladustada ja uuesti vedada. Tegelikult on seda siiski sageli tarvis teha ja 

seetõttu tegelik vedude hulk on veelgi suurem kui edasistes arvutustes eeldatud. Kuid sellel 

uurimistööl ei ole see peamine fookus ja seetõttu ei täpsustata puistevedude keskmisi kaugusi 

ning korduvvedude hulka. 
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Tabel 2.13 

Puistematerjalide kaevandamise maht Eestis ja selle vedamiseks vajalike vedude arv 

seostatuna täismassipiirangutega (2008. a tegelike kaevandamiste mahtude põhjal) 

  Liiv Kruus Lubjakivi KOKKU 

Kaevandamise maht (tuh m³) 2798 1952 3207 7957 

Kaevandatud materjali kaal 

(tuh t) 4476.8 2928 4489.8 11894.6 

Vedude arv     

a) 44 t piiranguga 186533 122000 187075 495608 

b) 52 t piiranguga 139900 91500 140306 371706 

d) 60 t piiranguga 111920 73200 112245 297365 

Allikas. Autorite arvutused kasutades Eesti Statistikaameti andmeid ja materjalide erikaale 

Kirjeldatud eelduste korral on 44 t täismassipiirangu korral vaja teha 495 608 vedu, 52 t 

piirangu korral 371 706 vedu ja 60 t piirangu korral 297 365 vedu, et puistematerjal ära 

vedada. Seega väheneb vedude arv näiteks 44 t täismassipiirangult 60 t minnes 40%. Kui 

kasutada puiduvedude metoodikas leitud kütusekulu kokkuhoidu puistematerjalide vedudele, 

siis üleminekul 44 t täismassipiirangult 52 t-le hoitaks vedude arvu vähenemisega kokku ca 

180 mln kr ja 60 t-le üleminekul 290 mln kr. Lisaks toimuksid kõik muud muutused, mis 

puiduvedudel esitati (keskkonna lenduvate saasteainete emissiooni vähenemine, 

liiklussageduse vähenemise positiivne mõju liiklusohutusele jne). 

Järgmise olulise majandussektorina omab täismassipiirang tähtsust ka turbavedudele. 

2008. aastal koguti Eestis kokku ca 700 000 t turvast, mis suures osas kasutati küttebriketi ja 

aianduses kasutatava kasvuturba valmistamiseks. Täismassipiirang on oluline takistus 

esmajoones kasvuturba veol. Sellel teemal tegi põhjaliku analüüsi Tartu Ülikooli ärijuhtimise 

magistrand Aivar Lai, kes kaitses 2006. aastal magistritöö teemal „Eestis kehtivate 

massipiirangute mõju ettevõtete transpordikorraldusele (turbasektori näitel)”. Selles töös 

tehtud analüüsi tulemused näitasid, et Eestis kehtivad massipiirangud avaldavad negatiivset 

mõju ettevõtete transpordikorraldusele turba ekspordil võrreldes naaberriikidega. A. Laia töö 

tulemusena selgus, et ühe laeva lastimiseks maksavad Eesti turbaettevõtted tänu kehtivale 

massipiirangule võrreldes naaberriikides kehtivate massipiirangutega ca 62 000 EEKi rohkem 

transpordikulusid. Aastane lisakulu oli ühele ettevõttele tol hetkel kehtivate transpordihindade 

juures ca 2,6 mln EEKi. 

Tööst selgus, et oluline on ka autorongide pikkuse, laiuse ja kõrguse küsimus (vt Lai, 

2006, lk 45–49). Kui võrrelda antud autorongide kaubaruumide pikkusi, laiusi ja kõrgusi, siis 

on Rootsis võimalik puisteturba veol kasutada 65 m³, Soomes 49 m³ ja Lätis 31 m³ suuremaid 

veokeid kui Eestis. Esitatud näitajaid aluseks võttes on Rootsis võimalik turbaveokeid 

kasutada 70%, Soomes 53% ja Lätis 34% efektiivsemalt. Piltlikult võiks öelda, et Soome ja 

Rootsi veokijuht on võimeline tootma oma firmale 1,5 korda suuremat käivet kui Eesti 

veokijuht. Sellest tulenevalt ei ole Eesti ettevõtjad võimelised maksma autojuhtidele ka 

võrdväärset palka Soome ja Rootsi ettevõtjatega. 

Kolmanda suure ettevõtlussektori osana puudutab täismassipiirang ka Eestis toimuvat 

kütusevedu ja piima kokkuostul teostatavaid vedusid. Näiteks täismassipiirangu 

tulemusena ei saa kütusevokid sõita täiskoormaga, vaid neil on viiest või kuuest sektsioonist 

üks tühi. Selle valdkonna analüüsi ei ole üldse tehtud ja vedude mahtu saab vaid väga 

ligikaudselt hinnata. 
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Kuid järgmisesse tabelisse on koondatud andmed Eesti vedelkütuste sisetarbimise kohta. 

Tabel 2.14 

Eesti sisetarbimisel kasutatud küttematerjalid aastatel 1999–2008 

  Põlevkiviõli Kerge kütteõli Diislikütus Autobensiin Lennukikütus 

  tuh t tuh t tuh t tuh t tuh t 

1999 129 65 297 280 22 

2000 108 82 284 282 21 

2001 126 122 324 335 16 

2002 123 177 348 309 19 

2003 122 155 393 306 18 

2004 130 141 417 287 29 

2005 121 131 447 290 47 

2006 101 106 480 308 31 

2007 77 110 528 323 49 

2008 76 104 499 321 28 

 

Nende andmete põhjal on aastas sisetarbimisel vaja vedada vähemalt 1028 tuhat t 

vedelkütuseid. Kui kasutada 44 t täismassipiirangut ja eeldada, et kütust veetakse vaid ühe 

korra ja sellele järgneb tarbimine, siis tehakse Eestis vedelkütuse vedusid ca 43 000. Juhul, 

kui tõsta täismassipiirangut 60 t-le siis võiks vedude arv väheneda ühe kuuendiku võrra, mis 

vähendaks kütuse transpordiga seotud kulusid. Kuid selle valdkonna täpseid arvutusi ei ole 

selle töö raames tehtud. 

Analoogilised seosed tekivad ka piima kokkuostuga seotud vedudel. Eestis toodetakse aastas 

keskmiselt 600 000 t piima (vt joonist 2.6), mille vedamiseks piimatööstustesse on vaja teha 

25 000 vedu. Ka selles valdkonnas väheneks täismassipiirangu tõstmise korral vedude arv ühe 

kuuendiku võrra, mis vähendaks piimatööstusel transpordiga seotud kulusid. 
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Joonis 2.6. Piima kokkuost naturaalkaalus Eestis, tuh tonnides aastas 
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– Täismassipiirang ei ole kitsalt puidusektori probleem, vaid see puutub tervet rida 

majandusharusid. Eriti oluline on see eri puistematerjalide, kasvuturba, vedelkütuste, 

piima tootmisel. Nende majandusharude puhul toob täismassipiirangu tõstmine kaasa 

transpordikulude vähenemise, mis vähendab nende toodete omahinda ja see omakorda 

suurendab nende sektorite konkurentsivõimet. 

– Arvestades puistematerjalide, turba, vedelkütuste ja piima veetavate kaupade koguseid 

(kokku ca 12 mln t aastas) on regulatsiooni muutuse positiivne mõju eri harude 

konkurentsivõimele ja seega kogu majandusele märkimisväärselt suurem. 

– Mitmed täismassipiirangust mõjutatud harud on suunatud eelkõige siseturule (ehitus, 

toiduained, vedelkütused), mistõttu piirangu muutmine avaldaks positiivset mõju 

eelkõige sisemaisele konkurentsivõimele, kuid samas oleks siin oluline ka kodumaise 

hinnataseme alanemine mitmete kaupade puhul (piim, kütus jne). Samas on nt turba 

puhul oluline eelkõige ekspordi konkurentsivõime kasv. 
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3. Keskkonnamõju 

3.1. Puidutranspordil kasutatavate veokite analüüs (veerem ja mootor) 

M2, M3, N ja O kategooria sõiduki ning nendest koostatud autorongi suurimad lubatud 

mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivide 96/53/EÜ (muudatuse direktiiv 2002/7/EÜ) 

ja 97/27/EÜ (muudatuse direktiiv 2003/19/EÜ) nõuetele. Suuremõõtmelisel ja/või 

raskekaalulisel veol kasutatav mootorsõiduk ja selle haagis peavad vastama kehtestatud 

nõuetele. 

Kood 1202. Lubatud suurim pikkus, punkt 7 sätestab [RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 

04.12.2006] sätestab: 

– veduk täis- või kesktelg- ja tugihaagisega ning kaksikautorong (reguleeritava 

pikkusega tiisli puhul pikimas asendis), välja arvatud I klassi bussist ning 

kaheteljelisest bussihaagisest koostatud bussirong . . . . 18,75 m. 

Kood 1203. Lubatud suurim laius, punkt 1 [RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009] sätestab: 

– kõik sõidukid (v.a M1 ja L kategooria sõidukid ning punktis 3 toodud sõidukid) 

2,55 m. 

Kood 1204. Lubatud suurim kõrgus, punkt 1 [RTL 2004, 45, 770 – jõust. 1.05.2004] sätestab: 

– kõigil sõidukeil, v.a  L kategooria sõidukid, 4,00 m. 

Kood 1302. Autorongi lubatud suurim tegelik mass, punkt 1, lõige d [RTL 2009, 47, 671 – 

jõust. 19.06.2009] sätestab: 

– 3 või suurema telgede arvuga vedukist ja 3 või suurema telgede arvuga täis- või 

kesktelghaagisest koosneval autorongil, mida kasutatakse riigisisesel veol – 44 t. 

Erinevalt Eestist on Soomes tänapäeval lubatud autoronge täismassiga 56–60 t, 

kogupikkusega kuni 25,25 m, laiusega 2,55 m ja kõrgusega 4,2 m. Samas 60 t täismassiga 

autorongi veoki esitelje ja haagis(t)e viimase telje vaheline kaugus ei tohi olla alla 16,70 m. 

Maanteeameti Tehnoosakonna Liiklusregistri büroo andmed N3, N3G ja O kategooria 

metsaveokite kohta 

Järgnevalt on esitatud Maanteeameti liiklusregistris olevate N3, N3G ning 0 kategooria 

sõidukite selektsioon toetudes Maanteeameti Tehnoosakonna Liiklusregistri büroo andmetele. 

08.01.2010 seisuga on Maanteeametis registreeritud 18037 N3 ja N3G kategooria sõidukit 

millest 664 on märgitud keretüübiga metsaveokid, metsaveokite O kategooria haagiseid on 

890. Sõidukeid mida on registris alla 1% mahust, ei ole arvesse võetud (joonis 3.1). 
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Joonis 3.1. Maanteeameti liiklusregistris olevad N3 ja N3G kategooria metsaveo sõidukid 

Jooniselt 3.1 selgub, et Eestis kasutatakse enim Volvo ja Scania metsaveokeid, moodustades 

ühtekokku 76% kogu registreeritud metsaveokite hulgast. 

 

Joonis 3.2. Metsaveokite liigitus tootmisaasta järgi 

Eestis on enamvähem võrdselt nii 1990ndatel kui ka 2000ndatel toodetud metsaveokeid 

(joonis 3.2). 
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Joonis 3.3. Maanteeameti liiklusregistris leiduvate metsaveokite hulk lähtudes ehitusaastast 

Jooniselt 3.3 selgub, et Maanteeameti liiklusregistris on 2000ndatel toodetud metsaveokitest 

enim hiljem toodetud sõidukeid, trend on kasvav kuni 2009. aastani. 

 

Joonis 3.4. Maanteeameti liiklusregistrisse lisandunud metsaveokid lähtudes registrisse tuleku 

aastast 

2006.–2008. aastani on toimunud metsaveokite hüppeline lisandumine (joonis 3.4). 
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Joonis 3.5. Maanteeameti liiklusregistrisse lisandunud metsaveokite kogus registrisse tuleku 

järgi riigiti 

Joonisel 3.5 on näidatud %-liselt, kui suur osa registris olevatest N3 kategooria 

metsaveokitest on eelnevalt registris olnud. Arvesse on võetud koguseid alates 1%. Graafikult 

väljendub, et eelkõige tuleks arvestada Rootsis, Soomes ja Eestis müüdavate metsaveokitega. 

Tabel 3.1 

Maanteeameti liiklusregistris olevate metsaveoks mõeldud autorongide arv ja % massist 

lähtuvalt 

 ≤ 44 t > 44 t > 44 t% < 60 t ≥ 60 t ≥ 60 t% 

Metsaveo 

autorongi 

täismass 

kasutades 

maksimaalselt 

lubatud 

piduritega 

haagist 

233 431 65 475 189 28 

Metsaveo 

autorongi 

registrimass 

kasutades 

maksimaalselt 

lubatud 

piduritega 

haagist 

272 392 59 486 178 27 

 

Tabeli 3.1 põhjal võib järeldada, et 65% metsaveo autorongi vedukitest on võimelised 

autorongi täismassi arvestades (kasutades maksimaalset lubatud piduritega haagist) vedama 

üle 44 t ning 28% ≥ 60 t. Võttes aluseks metsaveo autorongi veduki registrimassi (kasutades 

maksimaalset lubatud piduritega haagist) on võimeline üle 44 t vedama 59% ning ≥ 60 t 27%. 
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Tabel 3.2 

Maanteeameti liiklusregistris olevate haagiste arv ja % massi järgi 

 < 20 t ≥ 20 t ≥ 20 t% 

Haagise täismass 198 692 78 

Haagise 

Registrimass 

470 420 47 

 

Tabelist 3.2 võib järeldada, et täismassiga ≥ 20 t on 78% ja registrimassiga ≥ 20 t on 47% 

registris olevatest haagistest. 

Tabel 3.3 

2007.–2009. a registreeritud ning 2007.–2009. a valmistatud N3 kategooria metsaveokid, mis 

registrimassist ja täismassist lähtuvalt ning maksimaalselt lubatud piduritega haagist 

kasutades võimelised vedama enam kui 44 t 

 Ei Jah % 

2007.–2009. a 

registreeritud N3 

kategooria metsaveokid, 

mis registrimassist ja 

täismassist lähtuvalt ning 

maksimaalselt lubatud 

piduritega haagist 

kasutades on võimelised 

vedama enam kui 44 t 

69 106 61 

2007.–2009. a 

valmistatud ja registrisse 

lisandunud N3 

kategooria metsaveokid, 

mis registrimassist ja 

täismassist lähtuvalt ning 

maksimaalselt lubatud 

piduritega haagist 

kasutades on võimelised 

vedama enam kui 44 t 

1 110 99 

 

Tabelist 3.3 selgub, et 61% 2007.–2009. a registreeritud ning 99% 2007.–2009. a toodetud 

ning Maanteeameti liiklusregistrisse lisandunud N3 kategooria metsaveokitest on võimelised 

vedama enam kui 44 t. 

Kokkuvõte 

Esitatud andmete põhjal võib öelda, et Eestis on olemas metsaveoks mõeldud autorongid, 

millega on võimalik vedada ≥ 44 t isegi ≥ 60 t. Masinapark on kaasaegne, enim Maanteeameti 

liiklusregistrisse lisandunud metsaveokitest on eelnevalt olnud registreeritud Soomes ja 

Rootsis või ostetud Eestist uuena. Enamik uuena ostetud metsaveokitest on võimelised 

vedama üle 44 t autorongi. Lähtudes enimkasutatavate markide esindajate andmetest, on 
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tootjate tendents pigem autorongide täismassi kasvatamise suunas. Oluline on siinjuures 

märkida, et Soomes on metsaveol kasutatavatest haagistest 96% 4-teljelised. Eestis on enamik 

kasutatavaid haagiseid 3-teljelised. 

4-teljelised haagised on liikluses stabiilsemad mitmesuguste manöövrite teostamisel ning kuni 

60 t täismassi korral ei ole ületatud ka lubatud teljekoormus. 

Maanteeameti Tehnoosakonna Liiklusregistri büroo andmed ei sisalda informatsiooni haagiste 

telgede arvu kohta, küll aga on esitatud täismassid. Arvestades Liiklusseaduse 

3. peatükist §15 määrusest nr 50 kood 1301. Täis- ja kesktelghaagise lubatud suurimat 

registrimassi võib haagise täismassile tuginedes eeldada, minimaalselt mitme teljelise 

haagisega on tegemist. 

Tabel 3.4 

Kood 1301. Täis- ja kesktelghaagise lubatud suurim registrimass 

Täismass (t) Tk Minimaalne telgede arv 

≤ 18 163 2 

> 18 ≤ 24 231 3 

> 24 475 üle kolme 

 

Nõuded 

1) 2-teljelise täis- ja kesktelghaagise lubatud suurim registrimass on 18 t (vt joonist 3.6). 

 

Joonis 3.6. a) Täishaagis; b) kesktelghaagis 

 

2) 3-teljelise või suurema telgede arvuga täis- ja kesktelghaagise lubatud suurim 

registrimass on 24 t (vt joonist 3.7). 

 

Joonis 3.7. a) Täishaagis; b) kesktelghaagis 

Kasutatud materjalid 

Liiklusseadus. [WWW] http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13261839 (26.04.2010) 

Maanteeameti liiklusregister. (01.08.2010) 
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3.2. Täismassi piirangu mõju kütusekulule ja keskkonda paisatavale 

süsihappegaasi kogusele 

Autorongide täismassi suurendamine toob kaasa energiavajaduse vähenemise tõttu kütuse- ja 

keskkonnasäästu. Veoks vajalike sõidukite arv väheneb autovedude tootlikkuse kasvuga. 

Lähtudes Autoettevõtete Liidus 15. märts 2010 toimunud metsaveoettevõtjate kohtumise 

protokollist toob täismassi suurenemine 6 t võrra kaasa kütusekulu kasvu 3% võrra. 

AS Scania Eesti koostatud testiraport  kajastab modelleerimisel saadud tulemusi autorongi 

kohta, mis koosneb veokist Scania DC 13 07 (Euro 5, mootori võimsus 480 hj 1900 1/min, 

käigukast GR905) ja 4-teljelisest paarisratastega täishaagisest. Raportist lähtub, et sõites 

peatusteta märjal teekattel kümnekraadise pakase korral marsruudil Södertälje–Norrköping 

oleks: 

44 t  52 t  60 t 

Võimsus autorongi täismassi tonni kohta (hj) 9,32  7,89  6,22 

Kütuse erikulu (l/100 km)    45,6  50,8  59,0 

Lähtudes Eestis kasutusel olevate autorongide margilisest ja arvulisest koosseisust on võetud 

arvutuste aluseks keskmine kütuse erikulu (l/100 km). 

44-tonnise 7-teljeline autorongi 57,25 

52-tonnise 7-teljeline autorongi 58,96 

60-tonnise 7-teljeline autorongi 60,73 korral. 

Kütusekulu tuhandetes liitrites (arvestades kütusekulu laadimistöödele ja võimalikele 

täiendavatele kütteseadmetele) on järgmine: 

44 t   52 t   60 t 

4,6 mln t veomahu korral aastas 19475,31  15101,55  12574,38 

6,72 mln t veomahu korral aastas 28451,58  22061,93  18369,98 

Simulatsioonil põhinevate (Soome transpordiministeeriumi tarkvara) arvutustel on arvestatud 

sõiduki kiirusega 80 km/h, arvestades sõiduki ja teede füüsikalisi omadusi, millest olulisemad 

on: 

– kütusekulu, heitgaaside koostis ja hulk tänapäevase diiselmootori näitajatest lähtuvalt; 

– jõuülekande parameetrid (ülekandearvud ja kasutegur); 

– rehvide mõõtmed; 

– autorongi mass; 

– autole liikumisel mõjuvad takistusjõud (õhu- ja veeretakistus). 

Süsinikdioksiidi, süsinikoksiidi, lämmastikoksiidi ja süsivesinike hulka mootori heitgaasides 

arvutatakse sõiduki energiavajadusest tulenevalt. Ühe liitri diislikütuse põlemisel tekib 

2,615 kg süsihappegaasi (CO2). Seega väheneb ümbritsevasse keskkonda paisatava 

süsihappegaasi hulk järgmiselt. 
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Tabel 3.5 

Veomahu 4,6 mln t korral aastas 

Autorongi täismass (tonni) 44 52 60 

Energiakulu (mln liitrit) 19,48 15,1 12,57 

CO2 kogus (tonni) 50940,2 39486,5 32870,55 

CO2 emissioonist tingitud keskkonnakahju (mln EEK) 12,73505 9,871625 8,2176375 

Vahe (vs 44t) mln EEK 0 2,863425 4,5174125 

 

Tabel 3.6 

Veomahu 6,72 mln tonni korral aastas 

    

Autorongi täismass (tonni) 44 52 60 

Energia kulu (mln liitrit) 28,45 22,06 18,37 

CO2 kogus (tonni) 74396,75 57686,9 48037,55 

CO2 emissioonist tingitud keskkonnakahju (mln EEK) 18,5991875 14,421725 12,0093875 

Vahe (vs 44t) mln EEK 0 4,1774625 6,5898 

 

– Kütusekulu suurenemisel on arvestatud kõige optimistlikuma stsenaariumiga, mille 

pakkus välja autovedajate ühisnõupidamine (toetudes nende poolt esitatud 

elektrooniliste mõõtmissüsteemide andmebaasidele) 

– Kütusekulu sõltub suurel määral juhi kutseoskustest ja motiveeritusest säästlikult sõita 

(OY GLI Yhtiöt kogemuse alusel kuni 15%). 
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4. Liiklusohutus 

4.1. Puiduveo autorongide täismassi suurendamise mõju sõiduohutusele 

4.1.1. Liiklusohutuse põhinäitajate analüüs 

Lähtudes Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistikast on pidevalt kindlustatud veoautode arv 

ajavahemikul 2005–2009 varieerunud vahemikus 46 580 (aastal 2005) kuni 55 812 

(aastal 2008) [http://www.lkf.ee/index.php?03526230135013635]. 

Selles uuringus on määratud metsaveoautode arv 2010. a 654 sõidukit, mis moodustab 1,2% 

pidevalt kindlustatud veoautode arvust 2009. aastal ja 0,12% kogu pidevalt kindlustatud 

sõidukite arvust aastal 2009. 

Kuna statistilised andmed ei kajasta eraldi metsaveoautosid, siis järgnevad üldnäitajad on 

esitatud eeldusel, et metsaveoautode üldine sõiduohutus on sarnane veoautode keskmise 

tasemega. 

LKFi andmetel oli veoautojuhtide keskmine põhjustatud kindlustusjuhtumite tihedus 

(hüvitatud kindlustusjuhtumite arv saja kindlustatu kohta aastas) 2009. a 5,65, mis on 12% 

suurem kui sõiduautode vastav näitaja 4,97. Seega arvutuslik kahjujuhtumite arv 2009. aasta 

veoautode põhjustatud kindlustusjuhtumite tiheduse alusel metsaveoautodel oleks 

654 x 5,65 / 100 = 37 juhtumit aastas. 

Analüüsides ajavahemikul 2007.–2009. a veoautode juhtide põhjustatud 1818 juhtumit (vt 

tabelit 4.1) selgub, et määravamaks aktiivse ohutuse faktoriks, mida kõige enam mõjutab 

massi suurenemine, tuleb lugeda pidurdusdünaamikat, kuna ligi 14,5% liiklusõnnetustest on 

põhjustatud juhi eksimusest pidurdusdünaamika arvestamisel. 

Hoovõtudünaamika enim mõjutatavamaid liiklusõnnetusi, mida veoautode juhid põhjustasid, 

oli 10,8% ja ümberpaiskumisohu tekkega seotud teelt väljasõite 2,0% (vt tabelit 4.1) 

Tabel 4.1 

Ajavahemikul 2007.–2009. a veoautojuhtide põhjustatud liiklusõnnetuste liigid 

LÕ arv 

osakaal 

%     Kirjeldus     

432 23,8 Otsa tagurdamine       

329 18,1 

Muud (mujal kirjeldamata LÕ 

situatsioon)   

160 8,8 

Tagant otsasõit ees 

pidurdajale     

150 8,3 Reavahetus paremale     

112 6,2 Otsasõit paremale teeservale pargitud sõidukile 

94 5,2 Külgkokkupuude       

82 4,5 

Kokkupõrge 

ristmikul       

56 3,1 Tagant otsasõit takistuse ees peatunud sõidukile 

55 3,0 Otsasõit vasakule teepervele pargitud sõidukile 
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38 2,1 

Muu kokkupõrge 

vasakpöördel     

30 1,7 Kokkupõrge sirgel       

25 1,4 Tagant otsasõit ees liikuvale     

25 1,4 

Muu õnnetus pöördel 

paremale     

24 1,3 

Reavahetus 

vasakule       

23 1,3 

Kokkupõrge 

kurvis       

20 1,1 Möödasõit       

19 1,0 

Teelt välja 

paremale       

18 1,0 Vasakpöördel ei anna teed     

12 0,7 Vasakule pöördel kokkupõrge vastuliikujaga 

12 0,7 Otsasõit teel lebanud takistusele   

11 0,6 Kokkupõrge sõitu alustavaga     

10 0,6 

Vasakpöördel tagant tulijale ette 

keeramine   

10 0,6 Otsasõit ohutussaarele     

9 0,5 Kütusetankuri vigastamine     

8 0,4 Juhitavuse kaotus teel     

7 0,4 Tagant otsasõit vasakule pöördel   

6 0,3 Tagant otsasõit paremale keerajale   

6 0,3 Kokkupõrge parempöördel vastutulijaga   

5 0,3 

Parempöördel ette keeramine tagant 

tulijale   

5 0,3 

Teelt välja 

vasakule       

4 0,2 Tagasipööre tagant tuleva sõiduki ette   

4 0,2 Teelt väljasõit paremale vasakkurvis   

4 0,2 Reisija väljumisel-sisenemisel õnnetus   

3 0,2 Muu kokkupõrge vastutulijaga parempöördel 

2 0,1 

Ristmikevahelisel alal oleval 

ülekäigurajal   

1 0,1 

Kokkupõrge möödasõidul 

sirgel     
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1 0,1 

Kokkupõrge möödasõidul 

kurvis     

1 0,1 Kokkupõrge pöördel samasse suunda   

1 0,1 Kokkupõrge erisuunalistel pööretel   

1 0,1 Üheaegne vasakpööre     

1 0,1 Tee ületus väljaspool ülekäigurada   

1 0,1 Jalakäijale otsasõit kõnniteel     

1 0,1 Teelt väljasõit paremale paremas kurvis   

LÕ arv 

osakaal 

%     

 

Punasega on tähistatud pidurdusdünaamikast enim mõjutatud LÕd, sinisega on tähistatud 

hoovõtudünaamikast enim mõjutatud LÕd ja kollasega on tähistatud ümberpaiskumisohuga 

seotud LÕd. 

Nende andmete alusel vajavad katselist kontrolli metsaveo autorongide pidurduse ja 

hoovõtudünaamika. Samuti vajab hindamist ka kõrgemast koormast tingitud 

ümberpaiskumisohu suurenemine. Autorongi massi mõju nimetatud parameetritele 

käsitletakse järgmises alapunktis 2. 

4.1.2. Sõiduohutuse hindamine 

Metsaveo autorongide eri täismassi mõju aktiivset ohutust iseloomustavatele parameetritele 

hinnati katseliselt hoovõtu ja pidurduse dünaamika ning analüütiliselt ümberpaiskumisohtu 

iseloomustava kriitilise külgsuunalise kiirenduse näol. 

4.1.2.1. Katsetuste metoodika 

Suurendatud täismassiga puiduveoki liiklusohutuse praktiliseks hindamiseks pidurdamisel ja 

kiirendamisel teostati 28.04.2010. a Haapsalu Kiltsi lennuväljal praktilisel mõõtmisel 

põhinevad võrdluskatsete seeriad. Võrreldavates katsetingimustes hinnatati eri koormatusega 

(koormata, täismass 44 t, täismass 52 t ja täismass 60 t) puiduveo autorongide sõiduohutust 

mõjutavat pikidünaamikat. 

Uuringu käigus teostati järgmised katsed. 

1. Pidurduskatsed algkiirustelt 80 km/h ja 50 km/h, mis iseloomustavad erinevalt 

koormatud puiduveokite aeglustusvõimet äkkpidurduse korral (liiklusohu ilmnemisel). 

2. Hoovõtukatsed, 0–50 km/h ja 50–80 km/h, mis iseloomustavad erinevalt koormatud 

puiduveokite dünaamilisust liikluses (ohutut liitumisvõimet liiklusvooga). 

Katsetused teostati järgmiste puiduveo autorongidega. 

Autorong 1 
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Fotod 4.1 ja 4.2. Metsaveok Volvo ja haagis MST 

Vedukauto: Volvo FH-460 2010. a, 523THN VIN kood YV2AG20D5AA693051 

  mootori võimsus 345 kW 

  kaalutud tühimass 15 382kg 

  registreerimistunnistuse kohane tühimass 14 640 kg 

  kandevõime 11 360 kg 

  automaatne jõuülekanne 

4-teljeline haagis: MST VSP4-104-36 1999. a, 983YHA, VIN kood 9901371 

  kaalutud tühimass 6476 kg 

  registreerimistunnistuse kohane tühimass 6500 kg 

  kandevõime 17 500 kg 

Autorong 2 

 

Fotod 4.3 ja 4.4. Metsaveok Scania ja haagis Jyki 

Vedukauto: Scania R CB6x4HNA 2008. a, 604TGG, VIN kood YS2R6X40002033574 

  mootori võimsus 353 kW 

  kaalutud tühimass 13 878 kg 

  registreerimistunnistuse kohane tühimass 14 600 kg 

  kandevõime 11 400 kg 

  käsilülitusega jõuülekanne 

3-teljeline haagis: Jyki V31 1985, 492BR, VIN kood 5637 

  kaalutud tühimass 4876 kg 

  registreerimistunnistuse kohane tühimass 5400 kg, kandevõime 18 600 kg 

Autorongide kaalumised teostas Lääne Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve patrullmeeskond 

kasutades kaalusid EVOCAR2000. 
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Foto 4.5. Kaalud EVOCAR2000 

Autorongide liikumisparameetrid mõõdeti ja salvestati GPS-tehnoloogial põhinevate 

dünaamika mõõtesüsteemidega Racelogic VBOX III ja Racelogic Driftbox (lisainfo 

http://www.racelogic.co.uk). 

Katsetused teostati kuiva betoonkattega katserajal. Teekatte temperatuur oli katsetuste kestel 

6...10 °C. 

4.1.2.2. Kiirendusvõime hindamine 

Katsemõõtmiste tulemused on esitatud tabelis 4.2 ja illustreeritud joonistel 4.1 ja 4.2. 

Tabel 4.2 

Autorongide mõõdetud kiirendusparameetrid 

Katsesõiduk Sõiduki Kiirendus 0-50km/h Kiirendus 50-80km/h

Mark Mudel mass [t] aeg [s] teepikkus [m] aeg [s] teepikkus [m]

Scania R CB6x4HNA 18,7 17,1 135,0 13,9 256,7

Volvo FH-460 21,8 14,8 110,2 20,8 387,4

Scania R CB6x4HNA 44 30,0 230,6 36,2 670,6

Volvo FH-460 44 24,7 202,3 39,5 733,1

Scania R CB6x4HNA 52 33,8 261,5 35,9 657,0

Volvo FH-460 52 30,1 253,9 43,0 797,7

Scania R CB6x4HNA 59 32,4 256,6 41,2 756,2

Volvo FH-460 60 33,2 278,5 47,1 866,0   

Katsetuste käigus selgus, et autorongi hoovõtuks kuluv aeg kiirusvahemikus 0–50 km/h sõltub 

käsilülitusega jõuülekande korral (Scania) oluliselt juhi valitud käiguvahetuse algpööretest ja 

käiguvahetuse sooritamise kiirusest. Automaatne jõuülekanne (Volvo) tagas sujuvama 

kohaltvõtu ja efektiivsema hoovõtu kiiruseni 50 km/h. Kiirusvahemikus 50–80 km/h on 

määravamaks faktoriks mootori võimsuse ja massi suhe. 

Võrreldes katsetatavate autrongide hoovõtuks vajaliku teepikkuse väärtuseid tabelis 4.3 

esitatud tee projekteerimise normidega võib järeldada, et kiirendusraja vahendusel 

liiklusvooga liitumisel ei tekita liiklustakistust põhivoole ainult koormamata autorongid. 
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Tabel 4.3 

Kiirendusraja elementide soovituslikud pikkused vastavalt tee projekteerimise normidest 

(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=763437 tabel 4.13) 

 

Hoovõtuks kiirusvahemikus 0–50 km/h tarviliku teepikkuse pikenemine autorongi täismassi 

suurendamisel 44 tonnilt 52 tonnini on 13...26% ja 44 tonnilt 60 (59) tonnini on 11....38%. 

Hoovõtuks kiirusvahemikus 50–80 km/h tarviliku teepikkuse pikenemine autorongi massi 

suurendamisel 44 tonnilt 52 tonnini on kuni 9% ja 44 tonnilt 60 (59) tonnini on 13...18%. 
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Joonis 4.1. Autorongide hoovõtuks vajaliku teepikkuse sõltuvus täismassist kiirusvahemikus 
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Kiirendus 50-80km/h
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Joonis 4.2. Autorongide hoovõtuks vajaliku teepikkuse sõltuvus täismassist 

kiirusvahemikus 50–80 km/h 

4.1.3. Pidurdusvõime hindamine 

Pidurdusvõime hindamise tulemused on näidatud lisas 2. Valmistajatehas peab sõidukite 

piduriseadmete tootmisel arvestama Euroopa Liidus kehtestatud nõudeid. Eesti Vabariigis 

võetakse registrisse vaid kehtestatud nõuetele vastavaid sõidukeid. Nõuded sõidukite 

pidurisüsteemidele on toodud lisas 3.  

4.1.4. Möödapõikamise ohutuse hindamine 

Koormatud autorongi korral on äkkmanöövri ohutuse seisukohalt kõige olulisemaks teguriks 

ümberpaiskumisohu puudumine. Autorongide ümberpaiskumisohu hindamisel määrati 

autorongi kriitilisema osa – haagise –, ümberpaiskumiseks tarviliku külgsuunalise kiirenduse 

piirväärtused eri haagise masside korral. Koormatud ja koormamata haagise raskuskeskme 

kõrgused määrati haagise tühimassi, põhikomponentide paiknemise, koorma massi ja ühtlaselt 

jaotatud koorma tsentri kõrguse alusel. Lähtudes allikas [Bosch Automotive Handbook 6
th

 

edition, 2004] esitatud metoodikast, on analüüsi tulemused koondatud tabelisse 4.4 ja 

illustreeritud joonisel 4.3. 

Tabel 4.4 

Autorongide haagiste ümberpaiskumise kriitilised külgsuunalised kiirendused eri koormatuse 

korral 

Katsesõiduk Autorongi Haagise Haagise Haagise Haagise kriitiline

Mark Mudel mass [t] mass [t] rööbe [m] RK kõrgus [m]  põikikiirendus [m/s*s]

Scania R CB6x4HNA 18,7 4,9 2,2 0,9 12,1

Volvo FH-460 21,8 6,5 2,3 0,9 12,5

Scania R CB6x4HNA 44,0 20,1 2,2 1,9 5,7

Volvo FH-460 44,0 18,3 2,3 1,6 7,0

Scania R CB6x4HNA 52,0 24,2 2,2 2,1 5,2

Volvo FH-460 52,0 23,6 2,3 2,0 5,6

Scania R CB6x4HNA 59,0 26,0 2,2 2,2 5,0

Volvo FH-460 60,0 27,8 2,3 2,2 5,1  
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Joonis 4.3. Autorongide haagiste ümberpaiskumise ohu osas kriitilised külgsuunalise 

kiirenduse väärtused eri autorongi massi korral võrrelduna piirväärtustega eri teekatetel 

[Reimpell, The Automotive Chassis:Engineering Principles, 2001] 

Tulemustest järeldub, et koormamata autorongide korral ei teki autorongi ümberpaiskumise 

ohtu äkkmanöövril ühegi analüüsitud sileda horisontaalse teekatte puhul. Koormatud 

autorongi korral tekib ümberpaiskumise oht sõltuvalt teekatte sidestustingimustest. Kuival 

asfaltkattel tekib ümberpaiskumise oht juba 30 t autorongi massi korral. Niiskel teekattel tekib 

ümberpaiskumise oht autorongi 38 t massi korral. Märjal teekattel tekib ümberpaiskumise oht 

autorongi 48 t massi korral. Ümberpaiskumise seisukohast on kriitilisem Scania 

kolmeteljeline haagis Jyki. 

Kokkuvõte 

Metsaveoautode üldine osakaal veoautode üldarvust on 2009.–2010. aasta andmetel ca 1,2%. 

Nende põhjustatud liiklusõnnetuste arv (kui hinnata nende sõiduohutustaset samaväärseks 

veoautode keskmise näitajaga) on 2009. a andmete alusel arvutatuna 37 liiklusõnnetust aastas. 

Ajavahemikul 2007.–2009. a veoautojuhtide põhjustatud 1818 juhtumi põhjal selgub, et 

määravamaks aktiivse ohutuse faktoriks, mida kõige enam võib mõjutada massi suurenemine, 

tuleb lugeda pidurdusdünaamikat, kuna ligi 14,5% liiklusõnnetustest on põhjustatud juhi 

eksimusest pidurdusdünaamika arvestamisel. Hoovõtudünaamika enim mõjutatavamaid 

liiklusõnnetusi, mida veoautode juhid põhjustasid, oli 10,8% ja ümberpaiskumisohu tekkega 

seotud teelt väljasõite 2,0%. 

Sõidukite võimaliku täismassi suurenemise korral tuleb arvestada aastase läbisõidu 

vähenemisega. Eeldades, et aastas on vaja vedada 6,72 mln t metsamaterjali ja suurendades 

täismassi 44 t-lt 52 t-le, väheneb aastane läbisõit ca 26% ehk ligikaudu 13 mln km võrra. 

Suurendades täismassi 44 t-lt 60 t-le, väheneb eeldatav läbisõit 42% võrra ehk ligi 21 mln km 

võrra. 

Eeldatava läbisõidu vähenemisega väheneb ka liiklusõnnetuste tõenäosus. 

Hoovõtukatsete tulemuste põhjal pikeneb hoovõtu teepikkus kiirusvahemikus 0–50 km/h 

kiirendamisel 11,2...38,0% ja kiirusvahemikus 50–80 km/h 12,7...18,1%. 
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Pidurduskatsete tulemuste põhjal ei mõjuta töökorras olevate piduritega autorongi massi 

suurendamine 44 tonnilt 59 tonnini märkimisväärselt autorongi pidurdusteekonna pikkust, mis 

jääb sõltuma vaid rehvi ja teekatte vahelisest sidestustegurist. 

Ümberpaiskumisohu hindamisel tuvastati, et kuival asfaltkattel tekib ümberpaiskumise oht 

äkkmanöövri [külgsuunaline kiirendus suurem kui 5 m/(s*s)] korral juba 30 t autorongi massi 

korral. Niiskel teekattel tekib ümberpaiskumise oht autorongi 38 t massi korral. Märjal 

teekattel tekib ümberpaiskumise oht autorongi 48 t massi korral. Autorongi ümberpaiskumise 

seisukohast on kriitilisem vedukautost väiksema massiga ja suurema kandevõimega haagis. 

3-teljelise ja 4-teljelise haagise võrdlemisel võib tõdeda, et manöövritel (nt möödapõikamine) 

on liikluses stabiilsem 4-teljeline täishaagis. 

Uuringu raames teostatud katsete tulemusena selgus, et suure haardeteguri korral (selleks oli 

katsetuste ajal kuiv asfaltbetoonkate Kiltsi lennuväljal) tagab tänapäevane autorongi 

pidurisüsteem nõuetekohase pidurdusteekonna ja stabiilsuse kogu pidurduse kestel. 

Pidurdusteekond aga suureneb väiksema haardeteguriga teekatte korral aga igal sõidukil. 

Autorongid on lähtuvalt tehnonõuetest varustatud blokeerumatu pidurisüsteemiga (mida ei 

pruugi teistel sõidukitel alati olla) ja see tagab juhitavuse ka kehvemate teeolude korral. 

Autotootjad komplekteerivad uuemad sõidukid veel täiendavate juhtimist (ja ohutust) 

tagavate süsteemidega. Eeldame, et üleminek raskematele autorongidele toimub eeskätt uusi, 

turvalisemaid ja liikluse seisukohalt ohutumaid sõidukeid soetades. Uuringu tulemustest ja 

avaldatud andmetest nähtub, et ka praegu metsaveol kasutusel olev sõidukipark on võrdlemisi 

uus. 

 

Veokijuhi nõutava ettevalmistuse tagab praegugi toimiv ametikoolituse süsteem, kus 

arvestatakse ka sõidukite eripäraga, millega koolitatav sõidab. Vastavas õppekavas on näiteks 

õppeained „Sõiduki tundmine ja kasutamine“, „Koorma paigutamine ja kinnitamine“ jt. 

Autojuhid läbivad täiendkoolituse iga viie aasata järel. 

 

Täismassi võimalikul suurenemisel väheneb ka läbisõit (veomahtude stabiilseks jäämise 

korral) ja sellega seoses ka tõenõosus sattuda liiklusõnnetusse. Uuringu tulemustest tuli välja, 

et täismassi suurenemisel peavad vedajad täismassi suurenemisel lubatud teljekoormuse 

tagamiseks kasutama 4-teljelisi haagiseid, mis on liiklusohutuse seisukohalt stabiilsemad ja 

manööverdamisel teelpüsivamad. 
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5. Mõju teedele  

5.1. Riigimaanteede sildade olemi kirjeldus 

5.1.1. Mõisted 

Sild – Ehitis, mida mööda tee (ka torustik vms) kulgeb üle veekogu. 

Viadukt – Kuivamaasild, rajatis, mida mööda tee kulgeb üle teise tee, oru või mingi muu 

kuivamaaobjekti. 

Tunnel – Liikluse, kanalisatsiooni vms tarbeks rajatud allmaakäik. 

Truup – Ehitis, mille abil juhitakse väike veekogu tee alt läbi. Truubi tunnuseks on 

pealolev täitekiht. 

Selles töös kasutatakse lihtsuse huvides ühist mõistet „sild”. 

5.1.2. Sillad Eesti teedel [1] 

Eesti avalikult kasutatavas transpordivõrgus (teed ja raudteed, välja arvatud jalakäijate sillad) 

on kokku hinnanguliselt 2500 silda (avaga rohkem kui 3 m), millest umbes 70% jääb teedele. 

Teedel asuvad sillad jagunevad riigimaanteedel, kohalikel teedel ja erateedel olevaiks. 

Lühiülevaade teedel asuvatest sildadest on näidatud tabelis 5.1. 

Tabel 5.1 

Kokkuvõtlik ülevaade Eesti teedel asuvatest sildadest 

Silla 

asukoht 

Lühiiseloomustus 

Riigi-

maanteed 

Riigimaanteede sildade eest vastutab Maanteeamet, kellele alluvad 4 regionaalset 

allüksust – Põhja RMA (maakonnad: Harju, Rapla); Lääne RMA (Hiiu, Lääne, 

Pärnu, Saare, Viljandi); Lõuna RMA (Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga, Võru) ja Ida 

RMA (Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru). Sildade ehituseks ja remondiks eraldab 

Maanteeamet kas vahendid RMAdele või rahastab neid projekte otse. 

Riigimaanteedel on kokku orienteeruvalt 920 silda. Täpsem sildade olemi 

kirjeldus on toodud edaspidi. 

Kohalike 

omaval. 

teed 

Kohalikud omavalitsused (linnad ja vallad) vastutavad oma territooriumile jäävate 

avalikult kasutatavate sildade eest ise. Kohalike omavalitsuste teedel on kokku 

orienteeruvalt 820 silda, millest umbes 15% asuvad linnades. 

Erateed Erateel paiknev sild võib olla kas avalikuks liikluseks suletud või avatud (sellisel 

juhul peab sild olema kantud teeregistrisse). Eraomanduses oleva silla eest 

hoolitseb tavaliselt selle omanik. Või kui sillal on lubatud avalik liiklus, on 

mõnikord kohalik omavalitsus sõlminud lepingu silla omanikuga silla 

hooldetööde kohta. Objektiivne info sildade olemi kohta puudub, kuna 

teeregistrisse on neist kantud üksikud. 
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5.1.3. Riigimaanteedel asuvate sildade olem [2][3] 

Riigimaanteedel asuvate sildade olemi kirjeldusel on võetud aluseks 2007. a andmed, kuna 

siis lõppes viimane tervikülevaatuse tsükkel (järgmine algab 2010. a suvel). Tabelis 5.2 on 

märgitud riigimaanteede sildade arvu, kogupikkuse ja sillateki pindala jaotumine maakondade 

vahel. Riigimaanteede sildade keskmine pikkus on 22,7 m ja tekipindala 221 m
2
. Sillavõrgu 

jagunemine eri karakteristikute alusel on tabelis 5.3. 

Tabel 5.2 

Sildade jagunemine maakondade kaupa [2] 

Maakond Sildade 

arv, 

tk 

Sildade 

kogupikkus, 

m 

Sillateki 

kogupindala, 

m
2 

Harjumaa 137 4057 46 007 

Hiiumaa 15 111 980 

Ida-Virumaa 57 1085 9939 

Jõgevamaa 52 1322 12 788 

Järvamaa 45 642 5381 

Läänemaa 43 1126 10 190 

Lääne-Virumaa 49 1174 11 164 

Põlvamaa 57 1128 9962 

Pärnumaa 116 2726 27 050 

Raplamaa 66 1677 14 713 

Saaremaa 38 303 2291 

Tartumaa 50 1565 19 567 

Valgamaa 55 1067 8820 

Viljandimaa 70 1249 11 445 

Võrumaa 72 1662 13 659 

KOKKU 922 20 894 203 956 

 

Tabel 5.3 

Riigimaanteede sillavõrgu jagunemine erinevate karakteristikute alusel [2] 

Silla iseloom 

 

Sildade arv 

Silla pikkus: 

- väike sild (3–25 m) 

- keskmine sild (25–100 m) 

- pikk sild (> 100 m) 

 

691 

221 

10 

Silla peal olev liiklus: 

- maantee 

- kergliiklustee 

- suletud  

 

911 

8 

3 

Ületatav takistus: 

- veekogu 

- maantee 

- karjatee 

- raudtee 

- kergliiklustee 

- gaasitrass 

- suusatee 

 

837 

26 

24 

17 

8 

6 

4 



 

52 

 

Avade arv: 

- 1 ava 

- 2 ava 

- 3 ava 

- 4 ava 

- 5 ava 

- 6 ava 

- 7 ava 

- 8 ava 

- 9 ava 

- 10 ava 

- 13 ava 

- 18 ava 

 

578 

126 

159 

32 

18 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sildeehituse materjal (peakandurite järgi): 

- raudbetoon 

- metall 

- kivi 

- puit 

- betoon 

- tross 

 

818 

82 

17 

2 

2 

1 

Sildeehituse tüüp: 

- tala 

- raudbetoonplaat 

- raudbetoonlülid 

- terastoru (truup) 

- konsoolidega tala 

- võlv 

- teraskaar 

- karptala 

- kaar 

- sõrestiktala (ferm) 

- muud 

 

398 

328 

77 

42 

32 

19 

10 

5 

5 

3 

3 

 

Joonistel 5.1 ja 5.2 on näidatud sildade arvu protsentuaalne jagunemine ja sillateki 

ruutmeetrite jagunemine maakondade kaupa. Sildade arvu poolest moodustavad veerandi 

sillavõrgust ehk 28% Harju- ja Pärnumaa sillad. Kui aga arvestada ruutmeetrite jagunemist, 

siis moodustavad Harju- ja Pärnumaa sillad juba üle kolmandiku kogu sillavõrgust ehk 36%. 
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Joonis 5.1. Sildade arvu protsentuaalne jagunemine maakondade vahel [2] 
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Joonis 5.2. Sillavõrgu tekipindala protsentuaalne jagunemine maakondade vahel [2] 

Riigimaanteede sildade olemist saab kõige põhjalikuma ülevaate kasutades riiklikku 

teeregistrit ja ASi Teede Tehnokeskus sillakataloogi. Riiklik teeregister 

(http://teeregister.riik.ee/) koondab avalikult kasutatavate teede (sh sildade) andmed. 

Asi Teede Tehnokeskus sillakataloog (http://bms.teed.ee/) koondab andmeid riigimaanteel 

asuvate sildade kohta, kuid selle andmebaasi vaatamiseks on vajalik parool, mille saamiseks 

tuleb kontakteeruda ASiga Teede Tehnokeskus. 

5.2. Riigimaanteede sildade seisundi hindamise süsteemi kirjeldus 

5.2.1. Sildade regulaarne ülevaatus [2] 

Sildade võrgutasandi haldussüsteemi BMSi (Bridge Management System) praktilise 

juurutamisega on Eestis tegeldud alates 2003. aastast, mil AS Teede Tehnokeskus tegi 

esimesed sildade ülevaatused. 2007. aasta lõpuks lõpetati kõigi Maanteeameti halduses 

olevate sildade andmete vastavusseviimine BMS-süsteemi nõuetega. Uus ülevaatuse tsükkel 

algab 2010. aasta suvel. BMSi põhieesmärk on saada detailne ülevaade remonti vajavatest 

sildadest, hinnata üldisi remondivajadusi, koostada remondiobjektide pingerida, kavandada 

remondikulutusi jne. Sildade registri koostamiseks ja analüüside tegemiseks on kasutatud 

tarkvara Pontis. Analüüsides on kasutatud teeregistri andmeid, liiklusloenduse tulemusi, 

viimaste aastate sildade remondi ja ehituse ühikhindasid ning varasematel aastatel sildade 

ülevaatustelt kogutud andmeid. 

Ameerika Transpordiamet alustas tarkvara Pontis väljaarendamist üle kümne aasta tagasi. 

Pontise kasutajate hulka kuuluvad Ungari, Itaalia, Jaapan, Portugal ja 45 USA osariiki. 

Täpsemat informatsiooni saab internetiaadressilt 

http://www.camsys.com/tp_inframan_pontis.htm. Tarkvara Pontis koosneb nii sildade registri 

kui ka sillavõrgu analüüsi moodulist. Sildade registri moodulis on salvestatud sildade 

üldandmed (gabariidid, ehitusaasta, liiklusandmed, silla asukoht, liiklussagedused jne) ja 

ülevaatuselt kogutud andmed (defektide kirjeldused ja mahud, fotod jne). Analüüsi mooduli 

kaudu toimub lähteandmete sisestamine (sildadele esitatavad nõuded, kahjustusmudelid, 

eelarved, ühikhinnad jm) ja remondinimekirjade koostamine. Sildade seisukorra analüüs 

tehakse Pontises elementide tasemel ja seetõttu tuleb igale elemendile ja elemendi 

seisunditasemele määrata ühikhind ja võimalikud tegevused. Tarkvaras Pontis kasutatavad 

ühikhinnad põhinevad viimastel aastatel remonditud või ehitatud sildade projektidel. 

Ühikhindade põhjal on arvutatud sildade remontimiste või asendamiste maksumused. Pontis 

tarkvara on põhiliselt mõeldud sildade võrgutasandi analüüsile ja vähem tähelepanu on 

http://www.camsys.com/tp_inframan_pontis.htm
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pööratud üksikute sildade detailse analüüsi võimalustele, st majanduslikele analüüsidele: kas 

silda remontida, ümber ehitada või asendada. 

Võrdlemaks omavahel sildade füüsilist seisundit, on Pontises kasutusel seisundi indeks (SI), 

mis 0–100% skaalal näitab silla füüsilist seisundit (indeks ei arvesta silla gabariitide 

piiranguid). SI on arvutatud silla ülevaatustelt kogutud elementide seisundiandmete põhjal. 

Indeksi järgi on võimalik jälgida kogu sillavõrgu seisundi muutust eri aastatel, võrrelda 

omavahel maakondade sildade seisukorda jne. 

5.2.2. Sildade erakorralised ülevaatused 

Põhjaliku seisukorra hinnangu saamiseks teostatakse erakorralisi ülevaatuseid (koos põhjalike 

uuringutega) ja katsekoormamisi. Erakorralisi ülevaatuseid teostatakse juhul, kui on vaja teha 

detailne tasuvusanalüüs ja/või kui on kahtlusi silla kandevõime/seisukorra osas. Sellised 

ülevaatused on rahaliselt kulukad (eriti katsekoormamised) ja neid tehakse suhteliselt harva. 

5.3. Riigimaanteede sildade seisundi analüüs ja kirjeldus [2] 

Analüüsitava riigimaanteede sillavõrgu
7
 SI jaotus vahemike kaupa on esitatud joonisel 5.3 ja 

maakondade kaupa joonisel 5.4. Keskmine sillavõrgu SI on riigimaanteedel 75,3%. Sillavõrku 

investeerimata langeb sillavõrgu SI 0,8 protsendipunkti võrra aastas ehk 3,27% aastas 

(sillavõrgu amortisatsioon). 
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Joonis 5.3. Riigimaanteede sildade SI vahemik [2] 

 

                                                 
7
 Hinnang on antud 2007. a lõpu seisuga, kuna siis lõppes esimene riigimaanteede seisukorra hindamise 

tsükkel BMSiga. Järgmine tsükkel algab 2010. aasta suvel. 
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Joonis 5.4. Riigimaanteede sildade keskmised SI-d maakondade kaupa [2] 

Olukorra paremaks selgitamiseks on esitatud mõned näited, mis iseloomustavad nimetatud SI 

piirkondi. 

Seisundi indeks < 60% 

Selles vahemikus olevaid sildasid on sillavõrgus 170 (18% koguarvust). Nende sildade 

remontimine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas ja sillad tuleb lähiaastatel asendada 

uutega. Näiteid selle SI piirkonna seisukorra kohta on näha joonistel 5.5...5.8. 

 

   

Joonis 5.5. Silla taladel on armatuur 

paljandunud [2] 

 

Joonis 5.6. Hüdroisolatsioon lekib, sillateki 

kahjustused [2] 
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Joonis 5.7. Koonuste uhtumine [2] Joonis 5.8. Sammaste kahjustused [2] 

Seisundi indeks 60–70% 

SI vahemikus 60–70% olevaid sildasid on sillavõrgus 283 (31%). Selles vahemikus olevad 

sillad vajavad enamikus remonti/asendamist lähima 10 aasta jooksul. Väiksemaid sildu ei ole 

enamasti otstarbekas remontida, vaid tuleks asendada terasprofiilsillaga (truubiga). 

Suuremaavaliste sildade puhul tuleb teha tasuvusuuringud, kas odavam on sild 

kapitaalremontida või asendada uuega. 

Seisundi indeks > 70% 

Selles piirkonnas olevaid sildasid on sillavõrgus 466 ehk 51%. Suurem osa neist sildadest ei 

vaja lähima 10 aasta jooksul kapitaalremonti, vaid piisab jooksvate hooldustööde tegemisest. 

5.4. Probleemsete riigimaanteede sildade nimekiri [1][3][4][5][6][7][8] 

Üldine seisukoht, mis lubaks või ei lubaks teatud massiga raskeveokitega koormata Eesti 

riigimaanteede sildu, vajab iga silla korral individuaalset lähenemist, sest otseselt ei lange 

kaasaegsete puitmaterjali transpordiks ette nähtud veokite koormusiseloom kokku mitte ühegi 

normatiivse normi- või standardijärgse koormusmudeliga. Seetõttu on vaja iga silda 

kontrollida eraldi kande- ja kasutuspiirseisundist lähtuvalt veendumaks, et koormustulemid ei 

ületaks projektijärgseid. See töö on väga mahukas, aega- ja palju rahalisi vahendeid ning 

tippspetsialiste nõudev. 

Käesolevaga koostatud sildade nimekiri, millistele sildadele ei tohiks lubada praegusest 

suuremaid koormusi, on koostatud kolmest aspektist lähtudes. 

1) Ebapiisav silla projektkoormus. Eestis on viimase rohkem kui poole sajandi jooksul 

rakendatud väga erinevaid norme ja standardeid sildade liikluskoormuste määramiseks. 

Enne Teist maailmasõda valminud sildadele on tagantjärele omistatud 

projektkoormused sel hetkel kehtinud normide järgi. Alates Teisest maailmasõjast on 

sildade projekteerimisel koormuste määramiseks kasutatud valdavalt järgmisi norme ja 

standardeid: НиТУ 128-55, СН 200-62, СНиП 2.05.03-84, EPN-ENV 1.3 (aastast 

1998), EVS-EN 1991-2 (aastast 2004). Detailselt nendes sisalduvaid liikluskoormusi 

siinkohal kirjeldatud ei ole, kuna nõuaks liiga palju ruumi. Kokkuvõtliku informatsiooni 

saab veebilehelt http://www.mnt.ee/atp/?id=811 (valida sealt lisa III). Eesti 

projekteerimisnormide ja eurokoodeksite alusel projekteeritud sildade kandevõime on 

üldjuhul piisav 60-tonniste veokite lubamiseks. Selliseid sildu on riigimaanteedel veidi 

alla poolesaja. Keerulisem on olukord endiste NLi normide järgi projekteeritud 

sildadega. Konservatiivsema lähenemise järgi on siiani lähtutud seisukohast, et praeguse 

legaalse kogumassi jaoks (44 t) on piisav normatiivne koormus НК-80 (orienteeruvalt 
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400 silda). Seega on pea 500 silda, mis juba praeguste koormuste juures nõuetele ei 

vasta. Seega on esimeseks järelduseks, et üle 52-tonniseid kogumassiga sõidukeid Eesti 

riigimaanteede sildadele tervikuna hetkeseisuga lubada ei tohi. Käesolevas töös on 

esimese lähendusena kriteeriumiks võetud (lisaks eurokoodeksite järgi projekteeritud 

sildadele) NLi-aegsed koormused НГ-60 (roomikutega „eriveok”) ja НК-80 (4-teljeline 

„eriveok”), mille arvessevõtmisel võiks potentsiaalselt lubada sillale 52-tonniseid 

veokeid. See, kas sillale samaaegselt lubada üks või rohkem veokit või kas on vaja 

piirata ka näiteks teljekoormust, sõltub eelkõige nn tavapärastest projektkoormustest, nt 

H-30, mida „eriveokite” kõrval samuti arvestatakse. 

2) Silla kehv seisukord. Kõige täpsema tulemuse annaks iga objekti individuaalne 

ülevaatus (seisukorra ekspertiis), kuid see ei ole kõigi kahtluse all olevate sildade korral 

praegu reaalne. Piiriks, kust alates tuleks praegusega võrreldes täiendavat 

massipiirangut rakendada, on BMSist lähtuv seisukorra indeks väärtusega alla 60% (vt 

ka joonised 5.5...5.8). Nende sildade halb seisukord on reeglina oluliselt vähendanud 

konstruktsiooni kandevõimet ja remontimine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas 

ning sillad tuleb lähiaastatel asendada uutega. Samuti esineb nimekirjas sildu, mille 

BMSi indeks on küll kõrgem, kuid on fikseeritud kandevõime vähenemise tunnuseid (nt 

mõne üksiku tala probleemid). 

3) Silla ebasoodsad eripärad, nt remondijärgsed muudatused kandekonstruktsioonides 

(silda on konsoolidega laiendatud, puidust sillatekk jne). 

Probleemsete sildade nimekiri on näidatud tabelis 5.4 ja teelõikude kaupa tabelis 5.5. 

Tabel 5.4 

Riigimaanteede sildade nimekiri, mis vajavad suureneva lubatava koormuse korral 

massipiirangut
1) 

Silla 

Nr 

Silla nimetus 

 

Maa- 

kond 

Märkused 

 

834 LAJAVANGU SILD Põlva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

826 PINDI SILD Põlva Madal BMS. 

840 PÕRSTE SILD Põlva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

843 LEEVIKÜLA SILD Põlva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

863 VÕUKÜLA SILD Põlva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

841 ATSIKU SILD Põlva Madal BMS. 

828 MÖKSI SILD Põlva Madal BMS. 

824 TAMME I SILD Põlva Madal BMS. 

854 RÕSNA SILD Põlva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

832 IHAMARU SILD Põlva Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. 

850 PORGANDI SILD Põlva Madal BMS. 

848 SESNIKI SILD Põlva Sillal on kandevõime vähenemise tunnuseid. Plaanitakse remonti 2012. 

837 SULAOJA SILD Põlva Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

829 KUKE SILD Põlva Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

811 KÄRSA SILD Põlva Sillal on kandevõime vähenemise tunnuseid. Plaanitakse remonti 2012. 

830 KARILATSI SILD Põlva Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

831 ALAMUSTI SILD Põlva Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

981 SARAPUU SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

982 SANGASTE SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

1018 JÕUKANAL II SILD Valga Madal BMS. 

1003 JÕUKANAL I SILD Valga Madal BMS. 

1021 SILLAOTSA SILD Valga Madal BMS. 

1002 VASTSEMÕISA SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

997 SOKA SILD Valga Madal BMS. 

1013 HELLENURME SILD Valga Madal BMS. 

1023 EMAJÕE SILD Valga Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 
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1006 LAMBAHANNA SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

998 SUURE-SUNTSI SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

1008 RESTU SILD Valga Madal BMS. 

1020 SUURSILD Valga Madal BMS. 

1005 ÄRNU SILD Valga Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

971 KORISTE SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

976 PIKASILLA SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. Sillal on kandev. vähenemise tunnuseid. 

975 KARJA SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

974 KINTSLI SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

995 TAHEVA SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

970 TÕRVA SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

996 IIGASTE SILD Valga Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

924 SÕMERPALU II SILD Võru Madal BMS. 

921 VASTSELIINA SILD Võru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

902 VISELA SILD Võru Madal BMS. 

900 HUTITA SILD Võru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

899 MUUGA SILD Võru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

943 LIIVAKU SILD Võru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

894 MÕNISTE SILD Võru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

903 KUBJA-PEETRI SILD Võru Madal BMS. 

913 UUE-ANTSLA SILD Võru Madal BMS. 

901 KÄÄRIKU SILD Võru Madal BMS. 

909 PÄRLIJÕE SILD Võru Madal BMS. 

922 SULBI SILD Võru Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

928 TUHKAVITSA SILD Võru Liiklusohutus pole tagatud. Kandevõime vähenemise tunnused. 

927 VANA-VASTSELIINA SILD Võru Remondi käigus laiendatud tekiplaadil on väga pikad konsoolid. 

915 KOLMESILLA SILD Võru Liiga väike projekteeritud kandevõime. Vana silda laiendatud, konsoolsed osad. 

888 KIRUMPÄÄ SILD Võru Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

74 PENNU SILD Harju Madal BMS. 

99 KIBISTE SILD Harju Madal BMS. 

5 NEHATU II SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

50 LAGEDI VIADUKT Harju Madal BMS. Läheb remonti ilmselt koos Loo-Jüri lõiguga. 

121 LOO SILD Harju Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. 

80 ALAVERE II SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

82 SOODLA SILD Harju Madal BMS. Ümberehitus lõppeb 2010. 

106 SAUNA SILD Harju Madal BMS. Ümberehitus lõppeb 2010. 

48 RIISIPERE VIADUKT Harju Madal BMS. 

143 VAILA SILD Harju Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

1 NEHATU I SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

22 KEILA SILD Harju Madal BMS. Kõrvale on planeerimisel uus sild. 

52 JÜRI KARJATUNNEL Harju Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont (uus asfalt). 

23 TÖÖKMANI SILD Harju Madal BMS. 

91 ALAVERE SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

73 KLOOSTRI SILD Harju Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont (uus asfalt). 

144 VIHASOO SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

89 KIVILOO SILD Harju Madal BMS. Remont on plaanis, aega ei teata. 

146 KOTKA SILD Harju Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

124 KEPSU SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

96 ALLIKU SILD Harju Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

71 TÕDVA SILD Harju Madal BMS. Remont on plaanis, aega ei teata. 

142 VAHIOJA SILD Harju Madal BMS. 

93 AASU SILD Harju Madal BMS. 

122 PUDISOO SILD Harju Madal BMS. 

68 KOHTLASE SILD Harju Madal BMS. 2008 teostati käsipuude avariiremont. 

81 KOSTIVERE SILD Harju Madal BMS. Liiga väike projekteeritud kandevõime. Plaanitakse remonti 2011. 

117 KABERNEEME SILD Harju Madal BMS. 

139 TREPPOJA SILD Harju Madal BMS. 

54 SAKU VIADUKT Harju Madal BMS. 

130 KAMBI SILD Harju Madal BMS. 
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102 OTIVESKI SILD Harju Madal BMS. 

69 SOODLA SILD Harju Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

105 PUUNA SILD Harju Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

88 MALLAVERE SILD Harju Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

70 OJASOO SILD Harju Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

97 KARUTIIGI SILD Harju Sillal on aastaringselt registrimassi piirang 8 t. 

602 EISTVERE SILD Järva Madal BMS. 

242 TARBJA SILD Järva Madal BMS. 

603 ARKMA SILD Järva Madal BMS. 

246 ENISTE SILD Järva Sillal on kandevõime vähenemise tunnuseid. 

220 SÄREVERE SILD Järva Sillal on kandevõime vähenemise tunnuseid. Plaanitakse remonti 2012. 

296 PIRGU SILD Rapla Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

313 MUSTOJA SILD Rapla Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

294 SELI SILD Rapla Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

331 LÄTI SILD Rapla Liiga väike projekteeritud kandevõime. Ümberehitatud 2009. 

290 TEENUSE SILD Rapla Madal BMS. Liiga väike projekteeritud kandevõime. Plaanitakse remonti 2011. 

293 ELLAMAA SILD Rapla Madal BMS. 

280 LIHUVESKI SILD Rapla Madal BMS. 

302 VARBOLA SILD Rapla Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. Plaanitakse remonti. 

316 HÄRGOJA SILD Rapla Madal BMS. 

299 KARITSA SILD Rapla Madal BMS. 

324 SUUREOJA SILD Rapla Madal BMS. 

330 VÄIKE SILD Rapla Madal BMS. 

283 KOIKSE SILD Rapla Madal BMS. 

329 RUHMA SILD Rapla Madal BMS. 

300 MAIDLA SILD Rapla Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

304 LASSI SILD Rapla Madal BMS. 

291 VANA-VIGALA SILD Rapla Madal BMS. 

323 SULU SILD Rapla Madal BMS. 

309 RUSSALU SILD Rapla Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

356 SELJAKÜLA - 2 SILD Lääne Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 

353 KUIJÕE-MÕISA SILD Lääne Madal BMS. 

360 LAIKÜLA SILD Lääne Madal BMS. 2008 teostatud kosmeetiline remont. 

376 KUNILA SILD Lääne Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

369 TÕLLAAUGU SILD Lääne Madal BMS. 

384 KOLUVERE MÕISA SILD Lääne Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

786 UULU SILD Pärnu Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

735 AASA SILD Pärnu Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 

725 MÕTSU SILD Pärnu Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 

788 LAIMETSA SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

739 HARAKOJA SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

740 KLAASIVABRIKU SILD Pärnu Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

766 KAMALI SILD Pärnu Madal BMS. 

745 VENEOJA SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

746 TEHVRE SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

759 TAMMURU SILD Pärnu Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

790 MUTI SILD Pärnu Madal BMS. 

775 TEESUU SILD Pärnu Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

773 HÄÄDEMEESTE SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

798 PÄRNU UUSSILD Pärnu Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

778 VESKI SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

688 RISTIKÜLA SILD Pärnu Madal BMS. 2008 teostatud kosmeetiline remont. 

791 HUDSONI SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

719 AUDRU SILD Pärnu Liiga väike projekteeritud kandevõime. Madal BMS. 

770 ASUOJA SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

699 TÜRGIOJA SILD Pärnu Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

796 TÕLLA-ABJA SILD Pärnu Madal BMS. 

748 PULGA SILD Pärnu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

749 URU SILD Pärnu Madal BMS. 
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731 SUIGU SILD Pärnu Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 

733 VELTSA SILD Pärnu Madal BMS. 

776 MAJAKA SILD Pärnu Madal BMS. 

755 SINDI SILD Pärnu Liiga väike projekteeritud kandevõime. 

618 OJAPERE SILD Viljandi Madal BMS. 

635 LAHMUSE SILD Viljandi Madal BMS. 

668 TEOSE SILD Viljandi Madal BMS. 

639 OKSA SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

609 SAVIARU SILD Viljandi Madal BMS. 

628 JÄLEVERE SILD Viljandi Madal BMS. 2008 teostatud kosmeetiline remont. 

643 VAIBLA SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

659 ÕISU SILD Viljandi Madal BMS. 

634 VÕLLI SILD Viljandi Madal BMS. 

663 SAMBLA SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

638 ÄRMA SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

662 VIIDIKU SILD Viljandi Madal BMS. 

656 HÄRMA SILD Viljandi Madal BMS. 2008 teostatud kosmeetiline remont. 

644 KUUDEKÜLA SILD Viljandi Madal BMS. 2010 on plaanis kosmeetiline remont. 

667 KAAVERE SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

607 RAUDTEEVIADUKT Viljandi Madal BMS. 2009 teostatud kosmeetiline remont. 

646 TUSTI SILD Viljandi Madal BMS. 

670 REBASTE II SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

651 KIRINA SILD Viljandi Madal BMS. 

605 TÕRVAARU SILD Viljandi Madal BMS. 

610 RAASILLA SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

666 LUBA SILD Viljandi Madal BMS. 

641 PISSI SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

595 LOOPRE SILD Viljandi Madal BMS. 

631 JASKA SILD Viljandi Madal BMS. 

632 RAUDTEEVIADUKT Viljandi Madal BMS. 

630 MÄDAOJA SILD Viljandi Madal BMS. 

648 VANAVESKI SILD Viljandi Madal BMS. 

665 LOISU SILD Viljandi Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

627 KOLGIOJA SILD Viljandi Madal BMS. 

652 KOORDIVESKI SILD Viljandi Madal BMS. 

1096 KALJU SILD Hiiu Madal BMS. 

1073 MÖLDRI SILD Saare Madal BMS. Plaanitakse remonti 2010. 

1077 KUKE SILD Saare Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

1079 SÜLLA SILD Saare Madal BMS. 

1062 MEEDLA SILD Saare Madal BMS. 

486 KÄSPRE SILD Jõgeva Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

506 KUREOJA SILD Jõgeva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

509 UMBUSI SILD Jõgeva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

502 SUURSILD Jõgeva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

524 EHAVERE SILD Jõgeva Madal BMS. 

522 KAIAVERE 2 SILD Jõgeva Madal BMS. 

496 LEVALA SILD Jõgeva Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

582 LÄÄNISTE SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

576 LAHE SILD Tartu Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

574 KIKIVERE SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

572 VASULA SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2012. 

541 VASULA KARJATUNNEL Tartu Madal BMS. 

555 NÕMME SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

575 NIGULA SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

573 SOOJAMAA SILD Tartu Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

452 PÜHAJÕE SILD I-Viru Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

415 NINASI SILD I-Viru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2013. 

450 KRUUSOJA SILD I-Viru Liiga väike projekteeritud kandevõime. Puidust sillatekk. 

451 KALMISTU SILD I-Viru Liiga väike projekteeritud kandevõime. Sillal on registrimassi piirang 8 t. 
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197 KARASKI SILD L-Viru Madal BMS. Plaanitakse remonti, praegu on teljekoormuse piirang 6 t. 

174 LIIGVALLA SILD L-Viru Madal BMS. Läheb remonti 2010. 

189 RUTJA SILD L-Viru Madal BMS. Plaanitakse remonti 2011. 

186 KUNDA SILD L-Viru Madal BMS. Sillal on teljekoormuse piirang 8 t. 

185 UNDLA SILD L-Viru Madal BMS. 

MÄRKUS: 

1)
 Sinise taustaga on sillad, mis jäävad olulistele teelõikudele puitmaterjali transpordi osas. 

Tabel 5.5 

Ohtlikud sillad puitmaterjali transpordiks enim kasutatavatel teelõikudel 

Tee nr 

 

 

Lõik 

 

 

Ohtlikud sillad 

Sildade 

arv lõigul 

Sildade 

nr-d 

Sildade arv 

kogu teel 

1 

Tallinn–Kuusalu 2 1; 5 

2 

Kuusalu–Põdruse 0 - 

Põdruse–Kiviõli tr 0 - 

Haljala–Põdruse 0 - 

Sõmeru–Põdruse 0 - 

Jõhvi–Viru-Nigula 0 - 

Voka–Sillamäe 0 - 

Sinimäe–Sillamäe 0 - 

Viitna–Loobu 0 - 

Sõmeru–Viru-Nigula 0 - 

Haljala–Aaspere 0 - 

Jõhvi–Narva 0 - 

2 

Jüri–Tallinn 0 - 

0 

Ardu–Jüri 0 - 

Ardu–Purdi 0 - 

Põltsamaa–Paia 0 - 

Kose–Jüri 0 - 

Mäo–Paia–Imavere 0 - 

Saverna–Reola 0 - 

Võru–Sõmerpalu 0 - 

Kanepi–Osula 0 - 

Tartu–Põltsamaa 0 - 

Kambja–Reola 0 - 

Tartu komb. ring (2,3) 0 - 

Paia–Jüri 0 - 

Kose–Võru 0 - 

Võru–Kanepi 0 - 

Luhamaa–Vastseliina 0 - 

3 

Iisaku–Jõhvi 0 - 

1 

Mustvee–Iisaku 1 415 

Saare–Mustvee 0 - 

Aovere–Igavere 0 - 

Igavere–Mustvee 0 - 

Rõngu–Nõo 0 - 

Nõo–Tartu 0 - 

Õru–Kuigatsi–Tartu 0 - 

4 

Ääsmäe–Kanama 0 - 

1 Uulu–Pärnu 1 798 

Sauga–Pärnu 1 798 
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Märjamaa–Tallinn 0 - 

5 

R-Alliku–Tapa 0 - 

1 

Tapa–Rakvere 0 - 

RKV ring 0 - 

Paide–R-Alliku 0 - 

Türi–Paide 0 - 

Paide–Mäo 0 - 

Türi–Särevere 1 220 

Mäo–R-Alliku 0 - 

Aravete–R-Alliku 0 - 

Tapa–Aravete 0 - 

Vändra–Pärnu 0 - 

Vändra–Särevere 1 220 

6 

Tõrva–Uulu 3 688; 970; 971 

3 
K-Nõmme–Uulu 1 688 

Karjatnurme–Karksi 0 - 

Hummuli–Tõrva 1 970 

7 Misso–Luhamaa 0 - 0 

8 Keila–Paldiski 1 22 1 

9 

Turba–Ääsmäe 2 23; 48 

2 Taebla–Haapsalu 0 - 

Haapsalu–Rohuküla 0 - 

10 Tuudi–Laiküla 0 - 0 

11 

Keila–Jüri 2 52; 54 

3 Jüri–Väo 2 50; 52 

Sausti–Keila 1 54 

13 Soodla–Aegviidu 1 69 1 

15 Rapla–Sausti 1 71 1 

17 

H-Risti–Keila 1 73 

4 
H-Risti–Padise 1 73 

Linnamäe–Padise 4 74; 73; 356; 353 

Määra–Padise 1 73 

20 
Põdruse–Kunda 0 - 

0 
Viru-Nigula–Kunda 0 - 

21 

Avinurme–Luige 0 - 

0 Luige–Sõmeru 0 - 

Laekvere–Rakvere ring 0 - 

22 
Vägeva–Rakvere 0 - 

0 
Tamsalu–V-Maarja 0 - 

23 Rakvere–Haljala 0 - 0 

24 Vohnja–Tapa 0 - 0 

25 
Müüsleri–Koeru 0 - 

0 
Koeru–Mäeküla 0 - 

26 Särevere–Kurla 0 - 0 

27 Raikküla–Rapla 0 - 0 

31 Haapsalu–Laiküla 1 360 1 

32 Kuremäe–Jõhvi 0 - 0 

34 Kviõli tr–Püssi 0 - 0 

35 Tudulinna–Avinurme 0 - 0 

36 
Mustvee–Jõgeva 0 - 

0 
Mustvee–Luige 0 - 

37 Jõgeva–Põltsamaa 0 - 0 
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Aidu–Jõgeva 0 - 

39 

J-Jaani–Koeru 0 - 

0 

Õuna–Vägeva 0 - 

Eristvere–Jõgeva 0 - 

Tartu–Jõgeva 0 - 

Jõgeva–Vägeva 0 - 

Tartu–Lähte 0 - 

41 Kärkna–Kärevere 0 - 0 

43 

Ranna–Mustvee 0 - 

0 Aovere–Vara 0 - 

Aovere–Koosa–Alatskivi 0 - 

45 Ahja–Luunja 0 - 0 

46 
Sangaste–Otepää 1 975 

2 
Otepää–Kambja 1 974 

47 Rõngu–Sangla 0 - 0 

49 

Paia–Imavere 0 - 

4 

Kurla–Imavere 1 602 

Karksi–Viljandi 1 609 

Viljandi–Paia 3 602; 603; 605 

Võhma–Paia 2 602; 603 

Sultsi–Viljandi 0 - 

51 
K-Jaani–Põltsamaa 1 486 

1 
K-Jaani–Viljandi 0 - 

52 

Rõngu–Pikasilla 1 976 

2 
Pikasilla–Holstre 2 610; 976 

Holstre–Viiratsi 0 - 

Mustla–Viljandi 1 610 

58 Kaisma–Aluste 0 - 0 

59 Paikuse–Pärnu 1 699 1 

60 Uruste–Audru–Pärnu 0 - 0 

61 V-Kuuste–Reola 0 - 0 

62 Põlva–Kanepi 0 - 0 

64 Võru–Põlva 1 888 1 

65 

Veriora–Vinso 0 - 

0 Veriora–Mooste 0 - 

Vinso–Võru 0 - 

67 

Laanemetsa–Valga 0 - 

0 Saru–Valga 0 - 

Varstu–Nursi 0 - 

69 

Võru–Sangaste–Tõrva 4 981; 982; 900; 899 

4 

Kuldre–Sangaste 2 981; 982 

Kuigatsi–Tõrva 0 - 

Vaabina–Sõmerpalu 2 900; 899 

Võru–Sõmerpalu 0 - 

70 Antsla–Vaabina 0 - 0 

71 

Kanepi–Otepää 0 - 

0 Otepää–Rõngu 0 - 

Otepää–Palupera 0 - 

73 Pikasilla–Tõrva 0 - 0 

88 Tudulinna–Tudu 0 - 0 

89 Krootuse–Saverna 0 - 0 

90 Vinso–Põlva 0 - 0 
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Rosma–Põlva 0 - 

92 

Tartu–Sangla 0 - 

1 

Sangla–Leie 0 - 

Leie–Viiratsi 0 - 

Viljandi–K-Nõmme 1 618 

V-Võidu–Viljandi 0 - 

Päri–Viljandi 1 618 

11132 Kehra–Soodla 0 - 0 

11174 Padise–Paldiski 0 - 0 

11370 Ääsmäe–Keila 0 - 0 

13209 Mäetaguse–Rajaküla 0 - 0 

13103 Oandu–Püssi 0 - 0 

17177 Sonda–Viru-Nigula 0 - 0 

14150 Puurmani–Eristvere 1 506 1 

14209 Tabivere–Särje 0 - 0 

14101 
Pala–Ranna 0 - 

0 
Pala–Saare 0 - 

14167 Kalana–Pajusi 0 - 0 

14180 Tabivere–Puurmani 0 - 0 

14204 Palamuse–Karepere 0 - 0 

14137 Saare–Palamuse 0 - 0 

14162 Kalana–Aidu 0 - 0 

15129 Lõõla–Reopalu 0 - 0 

15120 R-Alliku–J-Jaani 0 - 0 

16151 Risti–Kuijõe 0 - 0 

17123; 17114 Ulvi–V-Maarja 0 - 0 

17182; 17176 Vihula–Viitna 0 - 0 

17183; 17170; 

17168; 17172 
Vihula–Kunda 1 189 1 

15128 Tamsalu–R-Alliku 0 - 0 

15124 

Laekvere–Koeru 1 174 

1 Rakke–Koeru 1 174 

Puhmu–Koeru 0 - 

15127 Kiltsi–Koeru 0 - 0 

17119; 17120 Ulvi–Sämi 0 - 0 

17121; 17120 Roela–Ulvi–Püssi 0 - 0 

18177 Valgjärve–Maaritsa 0 - 0 

18147 Valgjärve–Otepää 0 - 0 

23152 Puka–Pikasilla 0 - 0 

24173; 24162 Riidaja–Holstre 1 662 1 

24172 
Halliste–Sultsi 1 659 

1 
Halliste–Abja 0 - 

24117 S-Jaani–Olustvere 0 - 0 

55 Mõisaküla tee 0 - 0 

25134 Nursi–Sõmerpalu 0 - 0 

25161 Haanja–Võru 0 - 0 

25163; 25125 Meremäe–Vastseliina 0 - 0 

23129 Antsla–Tsirguliina 0 - 0 
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5.5. Nõukogudeaegsete sildade põhiprobleemid 

Reeglina nõukogude ajal ehitatud sildade kandevõime vastas projekteeritule. Küll oli 

probleeme seisukorra olulise halvenemisega ekspluatatsiooni käigus. 

Esiteks ei sobinud väga paljud tehnilised (tüüp)lahendused Eesti kliimaoludesse. Kehvasti oli 

lahendatud vete ärajuhtimine (kõnniteedel puudus korralik hüdroisolatsioon, puudusid 

hüdroisolatsiooni ülespöörded, läbiviigud ning vuugid polnud vettpidavad jne), mistõttu 

sillakonstruktsioonid olid pidevalt märgunud ja kiiresti arenesid (kande)konstruktsioonide 

kahjustused (korrodeerumine, karboniseerumine jne) ning uhtumised aluskonstruktsioonides. 

Teiseks kasutati sageli ebakvaliteetseid ehitusmaterjale ja -tooteid, seda eriti hüdroisolatsiooni 

ja vuukide osas, millest paljud jällegi meie kliimavöötmesse ei sobinud. On esinenud 

juhuseid, kus betoonitööde käigus kasutati mereliiva ja -vett ning betooni täitematerjali 

iseloom oli umbmäärane. Ka esines ebaõiget ehitustehnoloogia kasutamist (tühimikud ja 

kihistumised betoonis jne). 

Kolmandaks oli tagaplaanil regulaarne hooldus – harva puhastati vete ärajuhtimise elemente 

(tilktorud, joatorud, rennid), vuuke ja tugiosasid ning puuduvaid/lagunenud detaile ei 

vahetatud/remonditud õigeaegselt. Eriti on sellest tingitud tagajärgi märgata just nüüd, kus 

(sool)vete imbumisega konstruktsiooni on raudbetoonil soolakahjustustest ning 

karboniseerumisest tingitud kahjustused, tugiosad lagunenud ja teraselemendid 

korrodeerunud. Pealesõiduplaatide puudumine või nende äravajumine suurendas sillal 

oluliselt dünaamilist koormust, sest tee pikiprofiil ei olnud enam tasane. 

5.6. Sildade põhilised probleemid suureneva täismassi korral 

Suureneva täismassi korral suurenevad oluliselt dünaamilised koormused sildadel esinevate 

defektide tõttu (äravajunud või lausa puuduvad pealesõiduplaadid, esilekerkivad või 

äravajunud/kulunud vuugid, augud asfaldis). Eriti ohtlik on selline tendents raskeveokite 

korral. Ilmselt kannatavad enim suureneva dünaamilise koormuse tõttu viletsas olukorras 

olevad sillateki tugiosad, vuugid ning deformeeruvad pealesõiduplaadid. Paljud remonditud 

vuugid on vanasse konstruktsiooni ebapiisava tugevusega kinnitatud, sest tavaliselt ei olnud 

see kapitaalsete ümberehitusteta võimalik ja täiendavad (löök)koormused halvendavad nende 

seisukorda oluliselt. Enamasti on vuukide servad asfaltkatte pinnal teraselementidest, mis 

kuluvad asfaldist oluliselt vähem, tekitades sellega süvenevat ebatasasust. Juba praegu on 

esinenud olukordi, kus sillale mõjuvad sõidukitest tingitud horisontaalsed koormused on 

tekitanud probleeme, seega peab seda arvestama ka suurenevate liikluskoormuste korral. 

Pidurdusjõudude tõttu on eriti just suurte pikikalletega sildade puhul nihkunud peatalad 

pikisuunas või ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel (puuduv konstruktsioonikihtide nake, 

külm ilm) nihkunud/deformeerunud ka hüdroisolatsioon ja selle peal olevad kattekihid (eriti 

pealtvaates kõveratel sildadel tsentrifugaaljõudude toimel). 

5.7. Sillaosa kokkuvõte 

Riigimaanteede sildade, kuhu ei tohiks lubada praegu lubatust raskemaid sõidukeid, 

väljaselgitamisel on kasutatud siinkohal järgnevaid kriteeriume: ebapiisav projektkoormus, 

kehv seisukord ja silla ebasoodsad eripärad. Tuleb rõhutada, et uurimus hõlmab 

riigimaanteedel asuvat orienteeruvalt 920 silda. Paljud vaatluse all olnud teelõigud läbivad 

aga ka kohalikke omavalitsusi, mille sildade (kokku Eestis umbes 820) seisukorrast ühtne ja 

usaldusväärne ülevaade puudub. 
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Nõukogudeaegne sillapärand Eestis on praeguseks viinud selleni, et vaatamata suhteliselt 

suurele normatiivsele projektkoormusele on meie kliimasse ebasobivate (tüüp)lahenduste 

kasutamise ja puuduliku hoolde tegemise tagajärjena palju kehvas seisukorras olevaid rajatisi. 

Ebapiisava projektkoormusega sildade arv on käesolevas hinnangus pigem alahinnatud. Eestis 

on viimase rohkem kui poole sajandi jooksul rakendatud väga erinevaid norme ja standardeid 

sildade liikluskoormuste määramiseks. Eesti projekteerimisnormide ja eurokoodeksite alusel 

projekteeritud sildade kandevõime on üldjuhul piisav 60 t veokite lubamiseks. Selliseid sildu 

on riigimaanteedel veidi alla poolesaja. Keerulisem on olukord endiste NLi normide järgi 

projekteeritud sildadega. Konservatiivsema lähenemise järgi on siiani lähtutud üldistusest, et 

praeguse legaalse kogumassi (44 t) jaoks on piisav normatiivne koormus НК-80 

(orienteeruvalt 400 silda). Seega on pea 500 silda, mis juba praeguste koormuste juures selle 

kriteeriumi järgi nõuetele ei vasta. Seetõttu üle 52 t kogumassiga sõidukeid Eesti 

riigimaanteede sildadele tervikuna hetkeseisuga lubada ei tohi. Käesolevas töös on esimese 

lähendusena kriteeriumiks võetud (lisaks eurokoodeksite järgi projekteeritud sildadele) NLi-

aegsed koormused НГ-60 ja НК-80, mille arvessevõtmisel võiks potentsiaalselt lubada sillale 

52 t veokeid (ilmselt vajavad paljud sillad ka sel juhul lähitulevikus suuremal või vähemal 

määral remonti). See, kas sillale samaaegselt lubada üks või rohkem veokit või kas näiteks on 

vaja rakendada ainult täiendavat teljepiirangut, vajab iga silla korral individuaalset täiendavat 

uurimist. 

Seisukorra poolest annaks kõige täpsema tulemuse iga objekti individuaalne ülevaatus 

(seisukorra ekspertiis), kuid see ei ole kõigi kahtluse all olevate sildade korral praegu reaalne, 

kuna nõuab suuri rahalisi ja ajalisi ressursse. Piiriks, kust alates tuleks praeguse olukorraga 

võrreldes täiendavat massipiirangut rakendada, on valitud BMSist lähtuv seisukorra indeks 

väärtusega alla 60%, kuna sellise silla halb seisukord on oluliselt mõjutanud projektijärgset 

kandevõimet. Nende sildade remontimine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas ja sillad 

tuleb lähiaastatel asendada uutega. Samuti esineb nimekirjas sildu, mille BMSi indeks on küll 

kõrgem, kuid on fikseeritud arvestatavaid kandevõime vähenemise tunnuseid või esinevad 

muud ebasoodsad asjaolud (nt täiendavad konsoolid sillateki laiendamisel). 

Eespool kirjeldatud kriteeriumi alusel selekteeritud kriitilisi sildu on riigimaanteedel kokku 

umbes paarsada (sillateki kogupindalaga 40 000 m
2
), millest pea poolsada (16 000 m

2
) jäävad 

lõikudele, mida kasutatakse kõige intensiivsemalt puitmaterjali transpordiks. 

Koondkokkuvõte kriitiliste sildade kohta on näidatud tabelis 5.6, kusjuures eraldi on välja 

toodud sillad, mille remont on peatselt lõppemas või mis on kindlasti remonti minemas, mille 

remont on kolme aasta jooksul plaani võetud ja need, mille remonti lähiajal planeeritud ei ole. 

Tabel 5.6 

Kokkuvõte probleemsetest riigimaanteede sildadest 

Selgitus Sildade 

arv, 

tk 

Sillateki 

pindala, 

m
2 

Kõik ohtlikud sillad: 

Neist remonti kindlasti minemas: 

         remont on plaanis: 

         remondiaeg teadmata: 

208 39 561 

12 1955 

69 12 743 

127 24 863 

Trassidele
1)

 jäävad ohtlikud sillad: 

Neist remonti kindlasti minemas: 

         remont on plaanis: 

         remondiaeg teadmata: 

42
2) 

15 775 

2 102 

15 4231 

25 11 442 
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MÄRKUSED: 
1)

 Siinkohal on mõeldud puitmaterjali transpordiks kasutatavamaid teelõike. 
2)

 Neist põhimaanteedele jääb 14, tugimaanteedele 23 ja kõrvalmaanteedele 5 silda. 

Kuna Eesti ehitusturg on praegu kiirelt muutuv ja konstruktsioonid on väga erineva hinnaga 

(nt väike terastruup võrreldes mitmeavalise raudbetoonsillaga, lisaks ei vaja paljud praegused 

suureavalised sillad enam ilmselt üldse nii suurt ava), on uute sildade ehitamise teki 

ruutmeetri ühikmaksumus suhteliselt umbmäärane parameeter. Kui aga võtta hinnanguliselt 

ühe ruutmeetri keskmiseks ehitusmaksumuseks 25 000 kr/m
2
, on vajalik investeering 

sillavõrku suurusjärgus 1 miljard krooni, et tõsta kõigil riigimaanteedel lubatav sõiduki 

kogumass 52 tonnini. Kindlasti peab siis edaspidi arvestama ka suurenevate hoolde- ja 

remondikuludega, sest paljude üksikelementide (eelkõige vuukide) eluiga väheneb oluliselt. 

Ettepanekud 

1) Esimese sammuna tuleks hinnata varianti lubamaks 52 t veokeid riigi osadele 

põhimaanteedele, kuna seal käib intensiivne ehitustegevus (kaasa arvatud uute sildade 

ehitamine) ja olemasolevate sildade projektkoormus on reeglina piisavalt suur. Siis on 

väljavahetamist vajavate sildade arv orienteeruvalt 20, millest mõnede remont on juba ka 

plaani võetud. Lisaks on nendel teedel veel samapalju sildu, mis asuvad „ohtlikus 

tsoonis” ehk neid on lähiaastatel vaja remontida, kuid hetkeseisuga võiks neist veel 52 t 

massiga veokeid üle lubada. 

2) Võiks kaaluda raskeveokite piirkiiruse vähendamist sildadel, nt alates 44 t oleks piirkiirus 

80 km/h. See vähendaks oluliselt sildadele mõjuvaid dünaamilisi koormusi. 

Kasutatud allikad 

1. Riiklik teeregister (http://teeregister.riik.ee/mnt/index.do) 

2. AS Teede Tehnokeskuse BMS-i aruanded 2004-2007 

3. AS Teede Tehnokeskuse sillakataloog (http://bms.teed.ee/) 

4. НиТУ 128-55 

5. СН 200-62 

6. СНиП 2.05.03-84 

7. EPN-ENV 1.3 

8. EVS-EN 1991-2 

http://teeregister.riik.ee/mnt/index.do
http://bms.teed.ee/
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5.8. Teiste riikide teede kandevõime uuringute metoodika võrdlus, 

kasutatavus 

Katendi arvutusmetoodika põhineb nii meil kui ka mujal põhimõtteliselt samadel alustel – 

lähtutakse liiklussagedusest ja elastse deformatsiooni nõudest. Mitut liiki sõidukite läbisõitude 

arv taandatakse ühele kindlale koormusele, mille juures võidakse kasutada eri lisategureid. 

Väiksemaid lahkuminekuid võib olla materjalide tugevusnäitajate hindamisel, mis on alati 

mingil määral kokkuleppelised suurused. Nagu näitavad Eestis tehtud võrdlused, on 

projekteeritava uue katendikonstruktsiooni arvutamisel või olemasoleva katendi nõutavate 

parameetrite kontrollimisel saadavad koormussagedusest lähtuvad tulemused ligilähedased. 

Metoodika nüansside 1:1 ülekandmine pole eriti korrektne ega vajalik, kuivõrd meie 

olemasolevad katendid on konstrueeritud ja rajatud pikema aja jooksul
8
 pisut teistsuguseid 

üksikasju arvestades. Ka tervikuna pole vajadust juhendeid vahetada, sest olemasolevad 

toimivad. 

Nii meil kui ka mujal maailmas tehakse pidevalt katendite kandevõime hindamiseks otseseid 

mõõtmisi spetsiifiliste seadmetega, kajastades mõõtmistulemusi vastavates andmebaasides 

(teeregistrites). Väga oluline on koormuse ja kandevõime käsitlemisel teada liiklussagedust. 

Liiklusloenduse tehniline tase ja kasutatav arvutusmetoodika on Eestis praeguseks täielikult 

kaasajastatud ning saadavad andmed igati usaldusväärsed. 

5.8.1. Euroopa maades kehtivad koormuspiirangud 

Arusaamad teede koormusest ja kehtivad koormuspiirangud on kogu Euroopas üsna sarnased. 

Paljuski on põhjuseks ELi vastavate direktiivide kehtivus ja normide ülevõtmine 

liikmesmaade poolt. ELis (sh Eestis) kehtestatud nõuded autorongidele (Euroopa Nõukogu 

direktiiv 96/53/EÜ, 25.07.1996, lisa I), millest kinnipidamisel pole veoks vaja taotleda 

eriluba, on järgmised: 

Pikkus 

Laius 

Kõrgus 

Täismass (vt märkus) 

Telgedele langev mass (telgede vahelise kauguse d puhul): 

Vedav üksiktelg 

Mittevedav üksiktelg 

2-telik :                d < 1,0 m (sõiduk/haagis) 

                            1,0 ≤ d < 1,3 

                            1,3 ≤ d < 1,8 

                            1,8 ≤ d (haagis) 

M 

m 

m 

t 

 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

18,75 

2,55 

4,00 

40 

 

11,5 

10,0 

11,5/11,0 

16,0 

18,0 

20,0 

                                                 
8
 Eestis on arvutuse aluseks olnud – ja järjepidevuse säilitamiseks on ka praegu – endise NLi tehnilised nõuded 

BCH 46-83 (NB! Tähed BCH on kirillitsas). 
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3-telik (haagis):   d ≤ 1,3 

                            1,3 < d ≤ 1,4  

t 

t 

21,0 

24,0 

Märkus: Lubatud on 2- või 3-teljelise poolhaagisega 3-teljelise mootorsõiduki täismass 44 t, kui sellega veetakse 

kombineeritud veo käigus 40-jalalist ISO konteinerit. 

Lähtudes majanduslikest kaalutlustest (teatud raskete maanteevedude otstarbekus), 

geograafilisest asendist (külma aastaaja pikkus), aga osalt ka hinnangust oma katendite 

konstruktsioonile on mitu Euroopa maad siseriiklikuks kasutamiseks kehtestanud autorongide 

täpsustatud piirmõõtmed ja täismassid, mis erinevad ELi direktiivist. Tabelis 5.7 näidatud 

erandite hulgas on ka maid, mis Euroopa Liitu ei kuulu. 

Tabel 5.7 

Euroopa riikide siseriiklikuks kasutamiseks kehtestatud piirmõõtmed ja täismassid 

Riik Pikkus (m) Laius (m) Kõrgus (m) Täismass (t) 

ASERBAIDŽAAN 20,00   38 

AUSTRIA    38 

BELGIA    44 

GRUUSIA 20,00    

HOLLAND    50 

IIRIMAA   4,65  

ISLAND 22,00  4,20  

ITAALIA    44 

LUKSEMBURG    44 

MOLDOVA 20,00 2,50   

MONTENEGRO 18,00 2,50   

NORRA 19,50  Ei määrata 50 

PRANTSUSMAA   Ei määrata  

ROOTSI 24,00  Ei määrata 60 

SOOME 25,25 2,60 4,20 60 

ŠVEITS    34 

TAANI    44 

TŠEHHIMAA  2,50  42 

UKRAINA     

UK 22,00 2,60 Ei määrata  

VENEMAA 20,00   38 

Märkus: Rasvase kirjaga on tähistatud ELi nõuetest liberaalsemad nõuded. Nii täismassi kui ka piirmõõtude 

kohta kehtib tabelis loetletud maades veel tosinajagu täpsustavat tingimust, mida siin pole näidatud. 
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Lätis on lubatud raskeveo lubasid väljastada tükk-puitmaterjali (ümar- ja peenestatud puit) 

vedamiseks koorma kaaluga kuni 52 t. 

Üksikute maade ja ELi initsiatiivil on tehtud veokombinatsioonide lubatud mõõtmete ja 

täismassi üldist suurendamist käsitlevaid kompleksseid uuringuid. Strateegiliselt on kõne all 

järgmised neli stsenaariumi, mida ka korduvate uuringute puhul taas silmas peetakse. 

– Mitte midagi muuta võrreldes direktiiviga 96/53/EC. 

– Lubada kuni 25,25 m pikkusi ja kuni 60 t täismassiga autoronge. 

– Nn koridor-koalitsioon, kus oleks lubatud pikkus 25,25 m ja täismass 60 t ja kuhu 

kuuluksid Holland, Belgia, Saksamaa, Taani, Soome ja Rootsi (mujal jääks kehtima 

18,75 m ja 44 t). 

– Lubada autorongidele pisut suurendatud üldiseid limiite 20,75 m ja 44 t. 

Uuringute tulemusena on eriti märgitud sildade riskantset olukorda. Mõju katenditele on 

analüüsitud katendiliikide kaupa, modelleerides täismassi ja teljekoormuse kombinatsioone. 

Koormuskombinatsioonidest on seni kõige leebemaks peetud 50 t täismassiga 8-teljelisi 

veokikombinatsioone, ebasoodsamaks aga 40–44 t täismassiga väikese telgede arvuga 

veokeid. Mitmesugustel põhjustel jätkuvad uuringud ja diskussioonid ning otsustamisega pole 

kiirustatud. 

5.8.2. Välismaiste piirangute kehtestamise taust ja arengud 

Erandite kehtestamisega on seotud järgmised üksikasjad. 

1. Maanteevõrgu arendamine Põhjamaades on kulgenud meiega võrreldes soodsamates 

majandustingimustes. See on võimaldanud samalaadse katendite 

projekteerimismetoodika kasutamise juures valida lähtetingimustest mitte alati 

minimaalseid lubatud, vaid ka keskmisi parameetreid, mis loob teatud tugevusvaru. 

2. Põhjamaades kasutatakse aluskihtides (mis on katendi kandevõime seisukohalt 

olulisimad) kõrgemargilist tardkivikillustikku ja mullete rajamiselgi sageli kivimaterjali. 

Erinevus võrreldes meil valdavalt kasutatava paekillustikuga tuleb esile aja jooksul. 

Olles küll ehituse ajal võrreldava kvaliteediga, on paekillustik ajas vähemkestev, sest 

see on tundlikum sulamis-/külmumistsüklite ja vahelduva koormamise suhtes. 

3. Kõigile tehtud mööndustele on eelnenud pikemaajalised uurimused (katsekoormamine 

tegelikkuses, kaalumised, deformatsioonide mõõtmine ja katselõikude edasine 

jälgimine). 

Tundub aga, et riske tahetakse võtta jätkuvalt. Näitena võib siin tuua Rootsi uurimisprojekti  

ETT („En trave till” = üks koorem rohkem), mis kestab aastatel 2007–2011 ja võib lõppeda 

teatud tingimustel kuni 90 t täismassiga autorongide maanteele lubamisega eeskätt metsaveol 

(vt www.skogforsk.se). 
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Joonis 5.9. ETT-projekt. Näidatud on (1+2+2+3+3)-teljelise autorongi telikukoormused. 

Nõutav teljevahe on 2x telikul 1,3...1,8 m ja 3x – rohkem kui 1,3 m 

Võrdlused ja järeldused 

Eesti ELi liikmesriigina on viinud meil kehtivad nõuded vastavusse ELi direktiividega. 

Peamine erinevus Põhjamaadega on autorongide lubatud täismassi suhtes tehtud mööndus. 

Mõned erandid on lubatud ka pikkuses ja laiuses. Ühesugused nõuded on mitmeteljeliste 

telikute teljevahe suhtes. Normeeritud ei ole telgede arv. (Hiljem näeme, et siirdetegurite 

loetelus vihjatakse ka kuue- ja enama teljelistele autorongidele). 

Järeldused 

– Piirangud sarnased, eriti ELi direktiivide mõju tõttu. 

– Meie metoodika on korrektne. 

– Üle võtta võib uurimiskogemusi, otseselt ei saa üle võtta norme ja metoodikat. 

– Eeskujuks võiks olla Põhjamaade suhtumine kogu raskeveo küsimusse. 

5.9. Täismassi, teljekoormuse ja telgede vahekauguse koosmõju teedele 

Koormuse mõju teedele saab hinnata arvutusega, kasutades katendite projekteerimisnorme või 

veokite kaalumise ja võimalike katendideformatsioonide jälgimisega. Hindamisel toimub 

tegelikult olemasoleva mõõdetud summaarse elastsusmooduli (kandevõime) võrdlemine 

vajaliku näitajaga, mis on arvutatud faktilise liiklusageduse ja -koostise põhjal. Pealkirjas 

nimetatud mõjurid viiakse sealjuures sisse arvutusvalemite ja neis sisalduvate konstantide 

kaudu. 

5.9.1. Katendite arvutusmetoodikast 

Eestis kehtib „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend” 2001-52, mille 

metoodiliseks aluseks on eespool nimetatud normid BCH 46-83. Alusmaterjalina on need 

normid korrektsed ja mittepoliitilised. Nendel põhineva metoodika järgi on projekteeritud 

praktiliselt kõik Eestis ehitatud teekatendid, ning sama metoodika järgi on erialase väljaõppe 

saanud meie teedeinsenerid. Küsimust metoodika muutmiseks või vahetamiseks pole seni 

10 t 

18 t 

18 t 

24 t 

24 t 
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tõusnud. Praegusel juhul on tähtis ka järjepidevus, st kontroll toimub samu arvutusskeeme 

kasutades, mille järgi katendid on projekteeritud ja ehitatud. 

Arvutamisel püstitatakse eeldusena elastse (st koormuse eemaldamisel kaduva) 

deformatsiooni nõue. Katendi vajalik summaarne elastsusmoodul, mis arvutusega leitakse, 

peab vastama lubatud staatilisele piirkoormusele (üksikjuhul) kui ka sagedasest dünaamilisest 

koormamisest tekkinud väsimusele. Vastavalt sellele arvutatakse Evaj = f(p, D, s) kus 

muutujateks on rõhk tee pinnal, rattajälje diameeter ja lubatud vajum või Evaj = f(Q), kus Q on 

ennustuslik koormussagedus. Tervikprotsessina on katendi arvutamine üsna keeruline ja 

mahukas, kuna nt püsikatendite puhul on nõutavad koguni mitu kontrollarvutust: kogu katend 

– vajumile, sideainega kihid – tõmbele, töötlemata kihid – nihkele, pinnas – nihkele ja kogu 

konstruktsioon – külmakindlusele. 

Katendi konstruktsioon arvutatakse üksikute kihtide kaupa, kusjuures tuleb ka jälgida 

naaberkihtide elastsusmoodulite ja kihtide paksuste omavahelisi suhteid. Eesmärk on 

summeeruva elastsusmooduli sujuva kasvatamisega saada katte pinnal tulemuseks üldine 

elastsusmoodul, mis on võrdne või suurem kui nn vajalik elastsusmoodul. Kui arvutatakse 

ehitamisele tulevat katet, saadakse tulemuseks ka vajalik kihtide arv ja paksus. Vajalik 

elastsusmoodul arvutatakse valemiga
9
: 

Evaj = a x log (Q) + b, 

kus Q on (ennustuslik) koormussagedus, a ja b (a = 67,6 ja b = 61,3) aga konstandid, millesse 

on peidetud arvutuses kasutatava nn normtelje parameetrid (koormus ja rehvirõhk). 

5.9.2. Normkoormus, koormussagedus ja siirdetegurid 

Eelpool mainitud koormuse liikidest on käesoleval juhul oluline paljukordne mõõdukas – 

liikuv (mõju ~0,2 s jooksul) ja korduv koormus. 

Arvutuse juures kasutatakse mõistet normkoormus, milleks on Eestis nn normtelg kaaluga 

100 kN (argikeeles ka 10 t), kusjuures paarisrattalt teele langev koormus oleks 50 kN. 

Normkoormuse keskmine erisurve tee pinnale (= rehvirõhk) on 0,6 Mpa. Samasugust 

normkoormust kasutatakse paljudes maades (ka Põhjamaades). Kuid leidub ka raskemaid 

(130 kN – Prantsusmaa, Hispaania, Kreeka) või kergemaid (80 kN – UK, Iirimaa, Belgia) 

valitud normtelgi. Koormussagedus on normkoormuse liiklussagedus (normtelge/ööpäevas), 

mille saamiseks liiklusloenduse andmed (v.a sõiduautod) redutseeritakse kasutades 

siirdetegureid. Siirdeteguritest, koormusskeemidest ja –sagedustest on täpsemalt lisas 5. 

Vajalike näitajate leidmiseks ja arvutamiseks kehtivad järgmised juhendid: 

„Liiklusloenduse metoodika koormussageduse määramiseks” (Maanteeamet, 2009) 

„Sõidukite koormussageduste siirdetegurite määramine” (Maanteeamet, 2001) 

Veokite siirdetegurite näiteid 

2-teljeliste veoautode (tähistus VA2, teljed 1 + 1)keskmine siirdetegur  – 0,75 

raske veoauto (VR3, 1 + 2 ,,   – 1,80 

raske veoauto (VR2 + 2, 2 + 2) ,,   – 2,70 

buss (BR3, 1 + 2) maanteel ,,   – 1,70 

autorongide (AR) keskmine ,,   – 2,00 

sadul- ja autorong (SR ja AR 6 ja enam telge) ,,   – 4,80 

                                                 
9
 Evaj ja Qa  leidmise valemeid kasutatakse hiljem töös üksikute teelõikude kandevõime analüüsimisel. 
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Uute katendite arvutamisel on koormussageduse leidmiseks vaja ennustuslikku 

liiklussagedust, kuna püsikatenditelt nõutakse minimaalset eluiga 15 aastat. Soovides hinnata 

olemasoleva katendi vastavust hetkeolukorrale piisab liiklusloenduse tegelikest näitajatest. 

Vaja on veel teada liikluskoostisele vastavaid siirdetegureid ja vaadeldavate teelõikude 

tehnilisi parameetreid. 

Kõigi lähteandmete olemasolul arvutatakse koormussagedus valemiga: 

  

kus Qa on otsitav koormussagedus, a’ on rajategur (sõltub sõidutee laiusest ja tee klassist), m 

on sõidukiliikide arv, Qj on sõidukiliigi keskmine liiklussagedus (autot/ööp) ja Kj vastava 

sõidukiliigi siirdetegur. 

Leitud Qa saab nüüd kasutada Evaj (5.9.1) arvutamisel. 

5.9.3. Mitmeteljelise veoki tekitatav koormus, koormusskeemide võrdlus 

Olenemata sellest, et mitmeteljelise veoki kõik teljekoormused vastavad lubatule, lisandub 

mingi konkreetse telje omakoormusele veel teatud kauguseni pikisuunas paiknevate 

naabertelgede kõrvalmõju ja samal teljel põiksuunas paiknevate naaberrataste kõrvalmõju. 

Mõlemad kõrvalmõjud võetakse arvesse siirdeteguriga. 

Juba nimetatud „Sõidukite koormussageduste siirdetegurite määramine” (Maanteeamet, 2001)  

on ühtlasi mahuka uurimistöö aruanne. Sõidukid on paigutatud kaheksasse) liiki, kus 

ettekirjutused on tehtud telgede arvu ja mõnede suuremate teljevahede kohta. Erinevad 6-, 7-, 

ja 8-teljelised auto- ja sadulrongid on paigutatud kaheksasse liiki, mille keskmine siirdetegur 

on 4,791. Selliste 6-, 7-, ja 8-teljeliste auto- ja sadulrongide osakaal liikluskoostises oli töö 

tegemise ajal 1% ringis. 

5.9.4. Arvutusparameetrite muutmisest 

Kuigi normkoormused võivad eri maades olla erinevad, ei tähenda see, et Hispaanias on 

katendid eriti tugevad või Iirimaal nt 20% nõrgemad kui meil. Normtelje kaalust katendi 

kandevõime (Evaj) ei olene. Valides mingi uue normtelje kaalu muutuvad vaid arvutusel 

kasutatavad konstandid ja siirdetegurid. Oluline on aga sõltuvus teljekoormuse ja rehvirõhu 

vahel. Suurendades sama teljekoormuse juures rehvirõhku, suureneb rõhk tee pinnale, st peab 

suurenema ka Evaj. Vastupidi – suurendades sama rehvirõhu puhul teljekoormust, on olukord 

katendi suhtes leebem, sest rehvijälje diameeter suureneb.
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Joonis 5.10. Koormusskeemide võrdlus
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Uute siirdetegurite leidmine või seniste täpsustamine tähendab lisaks arvutustele pikema 

perioodi kestel tehtavaid välitöid, mis on seotud liikluse jälgimise, veokite kaalumise ja katte 

deformatsioonide mõõtmisega. Seda tuleks aga ajuti siiski teha, sest liikluskoostis muutub. 

Samuti lisandub üldise tendentsi kohaselt järjest raskemaid sõidukitüüpe. Antud juhul oleks 

väga vajalik omada korrektset siirdetegurit 58 t Scania autorongi jaoks. Ka teised 

siirdetegurid sobiks täpsustada, nagu seda soovitab ka siirdetegurite leidmise juhend. 

Koormusskeemil kujutatud erineva täismassiga variantidele sobiks üldiselt kõigile 8. liigi  

veokitele ametlikult kehtiv keskmine maksimaalne siirdetegur  K = 4,8. Skeemide 

eristamiseks ja täiendava tugevusvaru tagamiseks on eraldi arvutusega leitud  K52 = 5,5 ja K58 

= 6,5. Kuid kandevõime kontrollarvutuse (Evaj) juures ei osutunud siirdetegurite 5,5 ja 6,5 

kasutamine vajalikuks, sest raskeima koormussageduse põhjustab lubatud täismass 44 t 

(K44=4,8) väikese kasuskoormuse tõttu. Kuna täismassi suurenemisel kuni 60t-ni kasvab 

suhteline kasuskoormus kiiremini kui siirdetegur, järeldub sellest, et sama üldkoguse 

vedamisel raskemate autorongidega on katendile põhjustatav koormusväsimus mõnevõrra 

väiksem. (vt ka märkus ja tabelid lisas 5)   

 

5.9.5. Järeldused 

– Kogu autorongi täismass ei ole otseselt seotud koormussageduse arvutamisega, kui 

teljekoormused ja telgede vahelised kaugused on normidele vastavad. 

– Koormusskeemid ja telgede kaalud 52 t ja 58 t täismassi puhul ei erine palju 8. liigi 

veokite keskmisest. 

– Kehtivad siirdetegurid raskemate veokite jaoks tuleks üle vaadata ja kui vaja, siis 

korrigeerida. 

– Jätkutööna oleks otstarbekas määrata siirdetegurid konkreetse(te) uute autorongide 

jaoks (täismass 52 t, 58 t jne). 

5.10. Teekatendite konstruktsiooni ja kestvuse seos veokite telgede arvu ja 

koormusskeemiga 

Kas ja kuivõrd teekatendite konstruktsioon  ja  kestvus  oleneb teed kasutavate sõidukite 

koormusskeemist või lausa telgede arvust, pole otseselt määratav ega arvutatav. Kõigepealt 

väljendub hinnang katendite kandevõimele põhiliselt selles, kas katendi (sõidutee) tegelik 

üldine elastsusmoodul vastab koormussageduse kaudu arvutatud nõutavale moodulile. Lisaks 

tuleb pikema aja jooksul korraldada defektide (vajumised, roopad, tasasuse muutumine) 

vaatlusi ja mõõtmisi, mis peaksid olema seotud kindlate vedudega (veokoormusega). See töö 

välisvaatlustega seotud ei ole. Üksikute maanteelõikude kandevõime analüüs esitatakse 

põhimõttel: on – peaks olema. Lisaks on märgitud viiteid teadaolevatele käsitlustele 

taastusremondi sageduse, katete ea ja regulaarsete katte tasasuse ning defektide mõõtmiste 

kohta. 

5.10.1. Riigimaanteede katendite olem ja uurimuse jaoks vajalik klassifikatsioon 

Riigimaanteedest tuleb rääkida nende suurema koormuse tõttu, aga ka põhjusel, et vajalikke 

detailseid andmeid kohalike ja erateede kohta kahjuks lihtsalt pole või nad on praktiliselt 

kättesaamatud. (Valdavalt madalamat liiki katendite tõttu võib koormuse kahjulik mõju 

muudel teedel avalduda juba paari ülesõidu järel. Samas moodustavad kohalikud ja erateed 

66% Eesti üldisest teedevõrgust ja ületavad kogupikkuselt riigimaanteid ligi 2,5 korda. On 
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teada ka pretensioone, mida on esitanud mainitud teede haldajad teekasutajatele. Katendeid on 

kohalikel teedel vähe (~6 %) ja neist pooled on kerg- või siirdekatendid.) 

Eestis oli 2010. a alguseks 16 472 km riigimaanteid, millest katendeid omas 10 188 km 

(~62%) 

Tabel 5.8 

Eesti maanteede katendite liigitus ja olem 

Katendite liigitus Katendite olem 

(kogupikkus km) 

Püsikatendid (asfaltbetoon) 4039 

Kergkatendid (mustkate) 3780 

Siirdekatendid (tuhkbetoon, freespurust katend                  

ja pinnatud kruusatee) 

2369 

Kokku 10 188 

Märkus: Peale tabelis loetletud liikide on riigimaanteede võrgus veel 6284 km katteta teed. Sellest peaaegu kõik 

on kruusatee ja vaid 27 km pinnasteed. Sõltuvalt materjali kvaliteedist loetakse ka kruusatee sageli 

siirdekatendite alla, kuigi tal iseloomulik kattetarind puudub. 

Puidutranspordist tulenev veokoormus koondub (vt pikemalt ptk 5.10.4) eeskätt 

riigimaanteedele, mida mööda veod hakkavad kulgema varsti pärast lähtekohtadest väljumist. 

Riigimaanteedel liituvad ja põimuvad mitmest lähtekohast alguse saanud veomarsruudid 

(2009. a ligi 600 veomarsruuti). Samas võivad kohalikud teed olla hõivatud vaid ühe 

marsruudi poolt ja järgmis(t)el aasta(te)l ei pruugi vedu samas kohas üldse toimuda. 

Kahjustatavuse poolest on vastupidavaimad püsikatendid, kuid tarbe korral tehtavad 

remonttööd lähevad väga kalliks. Madalamat liiki teed, sh katteta riigimaanteed on samas 

suurema löögi all, sest puudub raskemaid vedusid kannatav konstruktsioon. Nende teede 

kahjustuste kõrvaldamise ühikhind on tunduvalt odavam, see-eest aga võib kahjustuste maht 

olla palju suurem. Võimalik täismassi suurendamine muudaks riskiolukorra kohalike teede 

suhtes suuremaks. Sellepärast peaks mõtlema, kuidas eri haldajatele kulusid kompenseerida. 

5.10.2. Püsikatendite konstruktsioon ja materjalid 

Püsikatendid koosnevad mitmest kattekihist ja mitmest aluskihist. Kattekihid reeglina ja 

enamasti ka aluse ülemised kihid on ehitatud sideainega segatud täitematerjalist. Pinnale 

langeva koormuse mõjul tekivad katendikihtides pinged, mis vähenevad sügavuse kasvades. 

Püsikatendite nõutav summaarne arvutuslik elastsusmoodul peab vastavalt juhendile olema 

vähemalt 240 Mpa. Ehitamisel tagatakse moodul tugevusarvutuse järgi tehtava kihtide 

valikuga. Tegelikkuses on olukord erinev, enamasti küll tugevuse kasuks. Tegelikku 

elastsusmoodulit katte pinnal mõõdetakse eriseadmetega ja andmed salvestatakse teeregistris, 

kuhu on avalik juurdepääs. Elastsusmoodulite mõõtmist korratakse teatud aja järel, eriti pärast 

taastusremonte. Mõõtmise mahukuse tõttu ei saa seda igal aastal teha. Igal aastal toimub aga 

katendite muu seire tasasuse (IRI-arv) ja suhtelise defektide hulga mõõtmise näol. Viimase 

viie aasta jooksul on kogu maanteevõrgu keskmine tasasuse näitaja paranenud üle 20% ja 

defektisumma vähenenud peaaegu kaks korda. 

Katendikihtide materjali valik otseselt pärast ehitamist kandevõimet ei mõjuta. 

Ekspluatatsiooni käigus võib mõne katendikihi elastsusmoodul muutuda. Näiteks võib 

madalamargilisest killustikust ehitatud aluskiht kaotada oma tugevusomadused terade 
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purunemise või vähese külmakindluse tõttu. Muldkeha kandevõime võib praktiliselt kaduda 

liigniiskumise tõttu ja toeta jäänud katend praguneda või läbi murduda. 

Katendite ehitamine on klassikaline protseduur. Seda tehakse enam-vähem sama skeemi järgi 

ja samade võtetega ka mujal maades. Euroopas kõigub seotud katendikihtide keskmine 

summaarne paksus 150...400 mm, sidumata kihtide paksus on sellega enamasti 

pöördvõrdeline – vastavalt suurem või väiksem. Eesti jääb seotud kihtide kogupaksuselt 

tagasihoidlikumasse gruppi. Meil püsib keskmine paksus püsikatendite puhul 200 mm järgus. 

Mõned Eesti riigimaanteede katendid, mida pole jõutud veel üle katta või taastada, rajati omal 

ajal väga kokkuhoidlikult, jätmata tugevusvaru. Sellepärast on raskeveoga koormamisel väga 

vajalik omada ülevaadet oodatavast kandevõimest kogu veomarsruudi ulatuses. 

5.10.3. 2009. a veomarsruutide analüüs 

Et kasutada riikliku teeregistri andmepanka ja liiklusloenduse andmeid kontrollarvutuste 

tegemiseks, tuli esialgsed 2009. a puiduveo andmed, mis olid esitatud 13 maakonnast lähtuva 

609 veomarsruudina, teisendada tonnideks ja koormateks ning formeerida konkreetsete teede 

kaupa. Analüüsiks tehti oletus, et veoks on kasutatud praegu lubatud maksimaalset täismassi 

(44 t), ja toodi sisse nn tingkoorma mõiste. Mahud, mis annavad sageduse rohkem kui üks 

tingkoorem ööpäevas, koondati kolme tabelisse (põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed) üksikute 

koormatud teelõikude kaupa. Iga lõigu kohta on tabelis antud sellel toimunud veo aastamaht 

tingkoormates. (6. lisas tabelid 1PM, 2TM ja 3KM). Nendest on veel eraldi välja toodud 

veomahud üle 7000 tingkoorma põhi- ja tugimaanteedel ning üle 2000 tingkoorma 

kõrvalmaanteedel (6. lisa tabel TAB-KS), millega on tehtud kontrollarvutused. 

Tingkoormate suurust eri täismassidega veoste puhul võrreldakse tabelis 5.9, arvestades 

sealjuures ka prognoositavat veomahu suurenemist (4,6 mln t ja 6,72 mln t).  

Tabel 5.9 

Tingkoormate suuruse võrdlus eri täismassidega veoste puhul 

Veose kirjeldus 2009. a teg 

vedu 

Prognoos I 

(k = 1,15) 

Prognoos II 

(k = 1,68) 

(Täismass 44 t = omakaal 20 t + kasuskoormis 

24 t) 

Suurus tingkoormates 

 

1,00 

 

1,15 

 

1,68 

(Täismass 52 t = omakaal 20 t + kasuskoormis 

32 t) 

Suurus tingkoormates 

 

0,75 

 

0,86 

 

1,26 

(Täismass 60 t = omakaal 20 t + kasuskoormis 

40 t) 

Suurus tingkoormates 

 

0,60 

 

0,69 

 

1,01 

 

Suurema täismassiga tingkoormate arv sama materjali äravedamiseks on väiksem. See 

tähendab liiklussageduse vähenemist, mis olenevalt siirdetegurist võib vähendada ka 

koormussagedust. 
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Veel selgub lähteandmete vaatlusest (tabelis 5.10), et keskmiselt rohkem koormatud ja kõige 

rohkem riskidega seotud on tugimaanteed, kus esineb enamasti kaks katenditüüpi (nii püsi- 

kui ka kergkatendeid). 

 

 

Tabel 5.10 

Maanteede koormatus 

Koormus 2009 

(t.k./a) 

Lõikude arv 

 

  Põhimnt Tugimnt Kõrvalmnt 

kuni 500   6 7 

501–1000 5 15 13 

1001–2000 10 23 7 

2001–4000 21 15 3 

4001–7000 14 19   

7001–10 000 8 4   

10 000 

–20 000 6 1   

üle 20 000   2   

Kokku 64 85 30 

 

Tabel 5.11 

Veomahud ja sihtpunktide arvud 

Veomaht (tuh t) Sihtpunktide arv 

Alla 30 tuh t 

30–50 tuh t 

50–100 tuh t 

100–200 tuh t 

200–500 tuh t 

Üle 500* 

6 

6 

7 

4 

2 

3 

Kokku 28 

5.10.4. Veokoormuse koondumine sõltuvalt sihtkohtadest 

Puitu on 2009. a veetud 28 sihtpunkti (tabel 5.11). Kuigi lähtekohad võivad muutuda, on 

tõenäoline, et Imavere, Kunda, Pärnu, Paldiski ja teised, kuhu on veetud veoseid üle 

200 000 t, jäävad sihtkohtadena püsima pikemaks ajaks. See tähendab, et püsiva koormuse all 

on ka nendesse sihtkohtadesse viivad teed, mida tuleks suurendatud tähelepanuga jälgida.  

Kuna põhiline ressurss paikneb Lõuna- ja Ida-Eestis, kulgevad veomarsruudid sageli 
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omavahel kattudes ja põimudes läbi maa, kusjuures kujuneb välja kindel kogus 

enamkoormatud teelõike. Ka neisse tuleb suhtuda samuti nagu sihtkohtade otsestesse 

juurdesõiduteedesse. 

 

Joonis 5.11. Veomahtude (tingkoormat/2009) koondumine Kunda ümbruses 

5.10.5. Vajalike ja olemasolevate elastsusmoodulite võrdlus 

Koormatud teelõikude oodatava kandevõime üle saab otsustada selle järgi, kas nende 

katendite elastsusmoodulid vastavad suurustele, mida koormussageduse järgi tehtud arvutus 

nõuab. Kontrolliks on tehtud arvutus valemite 

Evaj = a x log (Q) + b  ja  Qa = a’ ∑ Qj Kj järgi 

kasutades lisatabeli (lisa 6, tabel KS) andmeid ja võrreldes tulemust teeregistris olevate 

tegelike elastsusmoodulitega. 

Arvutus on tehtud 23 teelõigu kohta ja tulemused kujutatud diagrammidel (Lisa 4: 

diagrammid). Siin on märgitud kuus iseloomulikumat diagrammi – 2 põhi-, 2 tugi- ja 2 

kõrvalmaanteede kohta. 
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Joonis 5.12. Paia–Põltsamaa km 120–122 

 

 
Joonis 5.13. Sausti–Kanama km 18–20 

 

 
Joonis 5.14. Põdruse–Kunda teerist km 0–2 
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Joonis 5.15. Luige–Mustvee km 34–36 

 

 
Joonis 5.16. Paldiski–Padise km 0–1 

 

 
Joonis 5.17. Lüganuse–Oandu km 0–2 
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Koormussageduse arvutamisel võeti arvesse 44 t autorongi liiklussagedus, kuna see oli suurim 

võimalik. Et avaldada võrdset mõju, pidanuks siirdetegurid 52 t ja 58 t koormusskeemide 

puhul olema vastavalt 6,4 ja 8,0 (vrdl 5,5 ja 6,5 – ptk 5.9.4). Arvutus on tehtud kahes 

variandis – 2009. a tegeliku keskmise ööpäevase tingkoormate arvuga ja II prognoosi 

kasvukoefitsiendiga 1,68. Erinevus variantide vahel osutus suhteliselt väikeseks. 

Kontrolli tulemused 

Põhimaanteede lõigud 

14 kontrollitud lõigust oli kandevõime varu üheksal lõigul, rahuldaval tasemel olid kolm lõiku  

ja mitterahuldav kahe lõigu kandevõime. Suurim vajalik elastsusmoodul – 280 Mpa peaks 

olema Jüri–Sausti lõigul. Prognoositav veomahtude kasv nõuaks Evaj suurendamist keskmiselt 

3–4 Mpa võrra. 

Tugimaanteede lõigud 

Seitse kontrollitud lõigust oli kandevõime varu kolmel lõigul, rahuldaval tasemel olid kolm 

lõiku ja mitterahuldav ühe lõigu kandevõime. Suurim vajalik elastsusmoodul – 254 Mpa 

peaks olema Põdruse–Kunda lõigul. Prognoositav veomahtude kasv nõuaks Evaj suurendamist 

10–14 Mpa võrra. 

Kõrvalmaanteede lõigud 

Üldistusi pole sobiv teha, sest vaadeldud kolmest lõigust andis Paldiski–Padise rahuldava 

tulemuse, Lüganuse–Oandu oli halvas seisus, Puhmu–Koeru uut E-moodulit ei ole registrisse 

kantud. 

Kõigil juhtudel mängib olulist osa muu liikluskoormus. Mitterahuldava elastsusmooduliga 

teelõikudel ei ole Evaj ja Eteg erinevus tingitud puidutranspordist, vaid lõigu üldisest kehvast 

seisundist. See on lisaviide nii tee valdajale (kiirustada ümberehituse või taastusremondiga) 

kui ka vedajale (jätta lõik võimaluse korral marsruudist välja). 

5.10.6. Koormusest tingitud katendite defektid ja katendite taastusremont 

Katendite raskest koormamisest tekkivad tüüpilised defektid on: 

– lohud, vajumised ja roopad; 

– piki- ja põiklained; 

– katendi serva praod ja murdumine. 

Kõige vähem kulu nõuab servakahjustuste parandamine. Vajumised ja lainetus on aga 

enamasti tingitud alumiste kihtide kahjustustest. Nende likvideerimine nõuab kahjustuse 

asukoha täpset väljaselgitamist, ülakihtide kõrvaldamist, kahjustatud konstruktsiooniosa 

väljavahetamist ja seejärel uue katendi ehitamist. Selle juures tekitab liikluse 

ümberkorraldamine või ajutine katkestamine pigem ebamugavusi, uute tarindite rajamine aga 

tõsiseid kulusid. 

Tasuvusarvutuste metoodika ei seosta otseseid remondikulusid vahetult telje- või 

rattakoormusega või sõiduki täismassiga. Samas on aga katendite remont oma töömahukuse 

tõttu kallis. 2009. a kulutas Maanteeamet 118 km asfaltkatete remontimiseks 168 mln kr, mis 

teeb ~1,4 mln kr 1 km kohta. 

Koormussageduse suurenedes kasvab loogiliselt vajaliku taastusremondi sagedus. Uutelt 

püsikatenditelt oodatakse vähemalt 15aastast kestvust. Kahjuks ei tähenda see, et kohe saab 

järgneda taastusremont. 
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Joonis 5.18. Taastusremondi mahtude võrdlev kasvudiagramm 

Sillutatud teede pikkuse kasvamisega kasvab järjest ka kordusremondi vajadus. Eestis on 

maanteede taastusremondi mahud vajalikust pidevalt maha jäänud. 1985. aasta paiku ületas 

keskmine tegelik remontide vahe 20 aastat. 1995. a langeti 25 aasta piirile ja veidi pärast 

2000. a jõudis kätte ka 30 aasta graafik. Tänu viimasel ajal oluliselt paranenud majanduslikele 

võimalustele püsitakse praegu selles graafikus. 

5.10.7. Järeldused 

Koormussageduse järgi on vajalik kandevõime enamikul juhtudel välja peetud. Lõigud, kus 

Evaj jätab soovida on PMSi (katendite tehnohoiu süsteem) kaudu üldiselt teada, kuid nende 

seisundi kiirendatud korras parandamist tavaliselt ei seostata mingi kindla liikluskoostise 

komponendiga (nt konkreetselt puidutransport). 

– Soovitatav on igal juhul kasutada võimalikult ühe(kindla-)tüübilisi veokeid, mille 

parameetrid on normeeritud. 

– Soovitatav on lubatust suurema (52 t, 60 t) täismassiga veokeid pikemaajaliselt 

katsetada mõnel valitud marsruudil koos seirega. 

– Töötada välja variandid veolubade väljastamiseks katseajal ja hiljem. 

– Täiendada siirdetegurite arvutamise juhendit ja vastavat soovituslikku loetelu. 

– Kontrollida iseseisva uurimistööna täismassi piirangute aluseid. 

– Teede haldajal kaaluda, kas on vaja leida uusi meetmeid katendite erakorraliseks 

tugevdamiseks kohe ja/või perspektiivis; vedajal kaaluda võimalusi kahjude või kulude 

kompenseerimiseks. 
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Erinevad täismassid ei avalda oma mõju otseselt, vaid teljekoormuse kaudu, mis peaks 

jääma lubatud piiridesse (<10 t). Et üksiku telje tegelik koormus pole kunagi 

aritmeetiline keskmine, siis vajaliku varu tagamiseks peaks 30 t täismassi kandma 

vähemalt 4 telge, 40 t – 5 telge, 50 t – 6 telge, 60 t – 7 telge jne. Nõuded telgede 

minimaalsete vahekauguste ja autorongi üldpikkuse kohta on juba normeeritud, neid 

selle töö raamides üle arvutada pole vaja. Kuid autorongi konstruktor või koostaja peab 

kõiki neid parameetreid (telgede arv, telgede vahekaugus, üldpikkus ja võimalik 

täismass) arvestama. Parima lahenduse saame, kui see on juba tehases tehtud. 

Erinevate täismasside mõju tarindi elementidele, elueale või remondikuludele 

arvutustega ei määrata. 

Uuringu tulemusena selgus, et suurema täismassi korral on vedude arvu kasv väikesem 

kuna vähem arv kordi on vaja vedada (kaasaarvatud tühisõidud). 
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6. Järeldused 

Täismassipiirangu muutmine 44 t-lt 60 t-le lubaks olemasolevate puiduveomahtude puhul 

kokku hoida kogusumma 163 mln kr (sisaldades kõiki makse) aastas, teisisõnu langeks 

transpordi osakaal veetava kauba maksumuses 17,7%-lt 14,2%-le. Muutus 52 t-lt 60 t-le 

moodustab eelnevast muutusest ca 37%. Stsenaariumi korral, kus veetava massiks aastas 

oleks 6,72 mln t, oleks eelnevalt nimetatud kulude kokkuhoiuks 238 mln krooni aastas. 

Teede koormussageduse suhtes raskeimaks olukorraks kujunes lubatud 44 t, kuna suurema 

täismassi korral veo kasulik koormus kasvab ja läbisõitude arv väheneb sedavõrd, et ka 

suurenev siirdetegur koormussagedust ei muuda. 

Siiski peab igasugusesse koormuse suurendamisse suhtuma ettevaatlikult, kuivõrd senine 

teede taastusremondi sagedus ei ole piisav tagamaks kõigi maanteekatendite laitmatut tööd ka 

praeguse liikluse korral. Suurendatud täismassi (52 t, 60 t) mõju kontrollimiseks on igal juhul 

soovitatav kasutada kindlatüübilisi normeeritud parameetritega veokeid, jälgides nende mõju 

valitud marsruutidel pikema aja jooksul. 

Konservatiivsema lähenemise järgi on siiani lähtutud üldistusest, et praeguse lubatud 

kogumassi (44 t) jaoks on sildadele piisav normatiivne koormus НК-80 (orienteeruvalt 400 

silda). Seega on pea 500 silda, mis juba praeguste koormuste juures selle kriteeriumi järgi 

nõuetele ei vasta. Seetõttu üle 52 t kogumassiga sõidukeid Eesti riigimaanteede sildadele 

tervikuna praegu lubada ei tohi. Selles töös on esimese lähendusena kriteeriumiks võetud 

(lisaks eurokoodeksite järgi projekteeritud sildadele) NLi aegsed koormused НГ-60 ja НК-80, 

mille arvessevõtmisel võiks potentsiaalselt lubada sillale 52 t veokeid (ilmselt vajavad paljud 

sillad ka sel juhul lähitulevikus suuremal või vähemal määral remonti). See, kas sillale 

samaaegselt lubada üks või rohkem veokit või kas näiteks on vaja rakendada ainult täiendavat 

teljepiirangut, vajab iga silla korral täiendavat individuaalset uurimist. 

Seisukorra poolest annaks kõige täpsema tulemuse iga silla individuaalne ülevaatus 

(seisukorra ekspertiis), kuid see ei ole kõigi kahtluse all olevate sildade puhul praegu reaalne, 

kuna nõuab suuri rahalisi ja ajalisi ressursse. 

Sõidukite võimaliku täismassi suurenemise korral tuleb arvestada aastase läbisõidu 

vähenemisega. Eeldades, et aastas on vaja vedada 6,72 mln t metsamaterjali ja suurendades 

täismassi 44 t-lt 52 t-le, väheneb aastane läbisõit ca 26% ehk ligikaudu 13 mln km võrra. 

Suurendades täismassi 44 t-lt 60 t-le, väheneb eeldatav läbisõit 42% võrra ehk ligi 21 mln km 

võrra. 

Eeldatava läbisõidu vähenemisega väheneb ka liiklusõnnetuste tõenäosus. 

Autorongide lubatud täismassi suurendamine 44 t-lt 52 t-le toob 6,72 mln t veomahu korral 

kaasa keskkonda paisatava süsihappegaasi hulga vähenemise 22% võrra ja täismassi kasvuga 

44 t-lt 60 t-ni kaasneb süsihappegaasi emissiooni vähenemine 35% võrra. 

Lisaks puidutranspordile oleksid täismassipiirangu muutmisest mõjutatud ka mitmed muud 

harud, milledest enamik on suunatud ennekõike siseturule (ehitus, toiduained, vedelkütused). 

Piirangu muutmine avaldaks seetõttu positiivset mõju eelkõige sisemaisele 

konkurentsivõimele, kuid samas on siin oluliseks aspektiks ka kodumaise hinnataseme 

alanemine mitmete kaupade puhul (piim, kütus jne.) Samas on nt. turba puhul oluline eelkõige 

ekspordi konkurentsivõime kasv. 
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Lisa 1. Veokite täismassi piirangute mõju puidusektori 

konkurentsivõimele. Hindamise metoodika ja tulemused 

Eesti puidusektori konkurentsivõimet võib käsitleda erinevalt (vt Varblane, Ukrainski, 2004), 

selles töös on kasutatud kõige lihtsamat definitsiooni – „ettevõtete võimet müüa oma tooteid 

ja teenuseid” (Dluhosch et al 1996). Müügivõimet võib eraldi vaadelda nii siseturul kui ka 

välisturul (ehk ekspordivõimet). Konkurentsivõime muutuse hindamiseks tehakse rida 

lihtsustusi. Lihtsustusena eeldatakse kõigi teiste parameetrite konstantsust ja hinnatakse 

transpordikulude alanemisest puidu hinna muutuse mõjust nõudlusele (ja sellest tulenevalt ka 

täiendavale autotranspordile). Seejuures peegeldub kogunõudluse muutuses nii sisetarbimise 

muutus, ekspordi kui ka impordi muutus, mis kõik peaksid suurenema hinna alanemise tõttu. 

Selleks, et hinnata transpordi hinna muutuse mõju nõutavatele kogustele, tehakse rida 

lihtsustavaid eeldusi. 

1. Transporditeenuse hind alaneb kogu massipiirangu muudatusest tulenevate 

transpordikulude alanemise ulatuses ja see alanemine kandub täies ulatuses puidu hinda 

edasi. 

2. Sisemaise puidu pakkumise elastsusi eraldi ei käsitleta, vaid analüüsitakse 

konkurentsivõime muutusi kahe likviidse puidu pakkumise mahu (vastavalt 5,75 ja 

8,4 mln tm) korral. 

3. Eeldatakse import- ja eksportnõudluse mahtude eri proportsioone likviidse puidu 

pakkumise tasemetel. Seejuures on aluseks valitud esimesel juhul aasta 2005, kus 

kodumaine likviidse puidu pakkumine oli 5,5 mln tm ja teisel juhul aasta 2000, kus 

kodumaise likviidse puidu pakkumine oli 8,9 mln tm (FAO ForesSTAT andmed). 

Vastavad impordi proportsioonid olid 34% ja 4% [ekspordi proportsioonid 35% ja 50% 

kodumaisest tootmisest, kodumaine näivtarbimine (näivtarbimine = tootmine + import 

– eksport) oli vastavalt 5,5 ja 4,8 mln tm]. 
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Joonis 1. Eesti likviidse ümarpuidu (kood 1861) tootmine, eksport ja import (FAO 

ForesSTAT andmed 2010) 
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Eeldatakse, et kogu ümarpuidu transport jaguneb kahe liigi (maantee ja raudtee vahel), 

meretransporti ei vaadelda. Maanteetranspordi nõudluse muutuses kajastatakse ka 

maanteetranspordi hinna languse mõju raudteetranspordile. 

Hinna ja nõudluse omavahelisi seoseid kirjeldatakse elastsuste abil, mis väljendavad nõutava 

kaubakoguse muutust hinna muutumise korral. Kuna selle töö eesmärk ja kasutatav 

andmekogu ei võimalda otse hinnata nõudluse elastsust Eesti andmetel, kasutatakse 

kirjanduses märgitud elastsuste vahemikku 2.1;3.0/AA  (EC, 2009)
10

. 

Nõutava koguse muutusi tulenevalt autotranspordi hinna muutustest hinnatakse järgmise 

valemi abil: 

AA

tA

tA

tA

D

tA
p

p
qq /)(

,

1,

,1, , kus: 

D

tAq 1, : nõutav ümarpuidu kogus (transpordinõudlus) pärast hinna muutust ehk järgmisel 

perioodil; 

tAq , : hinnamuutuse eelne ümarpuidu transpordikogus; 

1,tAp : uus (muutunud) hind; 

tAp , : vana hind; 

AA / : nõudluse elastsus autotranspordi hinna suhtes. 

Puidutranspordi kogunõudlus tuleneb otseselt nõutava puidu kogusest, kuid spetsiifilise 

transpordiliigi nõudlus sõltub muuhulgas ka suhtelistest hindadest transpordiliikide vahel. 

Kuna töö eesmärk ja kasutatav andmekogu ei võimalda hinnata transpordiliikide ristelastsusi, 

kasutatakse kirjanduses märgitud auto/rong ristelastsuse väärtusi 3.3;9.0/AR  

(EC, 2009)
11

. Viimased on küllaltki konservatiivsed ja eeldavad, et raudteeettevõte ei reageeri 

oma hinnalangusega autotranspordi hinna langusele. Kui raudtee suudab pakkuda 

võrreldavaid teenuseid, ei pruugi raudteetranspordi vähenemist toimuda (ehk 

raudteetranspordi tundlikkus autotranspordi hinna muutustele väheneb). Raudteetransporti 

mõjutab ilmselt rohkem import, kus omakorda on asendamine meretranspordiga olulisem, 

mistõttu võib eeldada, et tundlikkus autotranspordi suhtes on veelgi madalam. 
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10

 Transpordi nõudluse uuringutes on leitud väga erinevaid elastsusi puidutoodete puhul. Tavaliselt 

leitakse, et transpordinõudlus kui tuletatud nõudlus on suhteliselt väheelastne, elastsemad on juhud, kus 

transpordiliike on võimalik asendada. Ülevaate varasematest transpordinõudluse elastsuse alastest töödest on 

toonud Oum et al (1990), kus näidatakse, et autotranspordi nõudluse elastsuse absoluutväärtus puidu puhul on 

eri uuringutes vahemikus 0,14−1,55, Oum et al järeldavad siiski, et tõenäoliselt asub see näitaja vahemikus 

0,1−0,6. Samas FAO globaalses metsatootmise mudelis kasutatakse Eesti ümarpuidu nõudluse elastsuse 

absoluutväärtusena 0,3 ja pakkumise elastsusena 0,8 (Zhu et al, 1998). Selles uuringus on kasutatud Euroopa 

riikide kohta koostatud transpordiuuringu andmetel nõudluse elastsuse absoluutväärtuse vahemikku 0,3−1,2, mis 

on Eesti tingimustele ilmselt kõige lähedasem (EC, 2009). 
11

 Võrdluseks, Oum et al (1990) toovad välja Kanada kaubavedude puhul autotranspordi ja 

raudteetranspordi nõudluse ristelastsuse vahemikud, mis on eri perioodidel –0,8 kuni 0,13 ja regioonidevahelise 

transpordi puhul –0,62 kuni 0,84. 
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D

tRq 1, : nõutav ümarpuidu transporditav kogus raudteel pärast hinna muutust ehk järgmisel 

perioodil; 

tRq , : hinnamuutuse eelne ümarpuidu raudteel veetav kogus; 

1,tAp : uus (muutunud) hind autotranspordis; 

tAp , : vana autotranspordi hind; 

1,tRp : uus (muutunud) raudteetranspordi hind; 

tRp , : vana raudteetranspordi hind; 

AR / : raudteetranspordi nõudluse elastsus autotranspordi hinna suhtes; 

RR / : raudteetranspordi nõudluse elastsus raudteetranspordi hinna suhtes. 

Kuna eeldatakse raudteetranspordi hinna konstantsust, siis 1)( /

,

1, RR

tR

tR

p

p
. 

Kogu nõudluse muutus autotranspordi hinna odavnemisest tuleneb seega nii autotranspordi 

nõudluse kasvust kui ka täiendavast nõudluse kasvust, kuna raudteetransport on muutunud 

suhteliselt kallimaks. Sama valemit kasutatakse ka meretranspordile mõju hindamiseks 

impordi puhul, vastav elastsusvahemik on 0,09−0,1 (EC, 2009). 

Vaadeldakse eri stsenaariumite puhul võrdlusi 44 t→52 t (I Stsenaarium), 44 t→60 t 

(II Stsenaarium) ja 52 t→60 t (III Stsenaarium). III Stsenaarium tugineb uuringu käigus 

kogutud andmetele, millest tulenevalt tehakse eeldus, et selline on tegelik olukord praegu 

vaatamata 44 t piirangule. Viimane stsenaarium on kõige tõenäolisem. 

Eeldused puidutranspordi nõudluse jaotumise kohta transpordiliigiti 

Jooniselt 2 võib näha, et enamik kodumaist ümarpuitu transporditakse Eestis sisemaal 

maanteetranspordiga, raudtee osakaal on olnud 6−11% juures vaadeldaval perioodil. 

Viimastel aastatel siiski ca 6%, mis on võetud ka muutuste prognoosimise aluseks. 
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Joonis 2. Sisemaised puiduveod: raudtee- ja maanteetranspordi osakaal (autori arvutused 

Statistikaameti ja FAO ForesSTAT andmete põhjal) 
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Impordi puhul on olukord veidi keerulisem. Joonisel 3 märgitud osakaale vaadates tundub, et 

2004−2006 on raudteetransport ja meretransport omavahel olnud asendatavad, samas aastatel 

2007−2008 on meretransport muutunud autotranspordiga konkureerivaks. Põhuseks oli 

2007. aastal Venemaasuunalise raudtee- ja maanteetranspordi tõrked (raudteeblokaad, mis 

häiris tugevalt ka maanteetransporti), mistõttu nende transpordiliikidega imporditud puidu 

hulk vähenes, meretransport säilitas aga stabiilse taseme 2006.−2008. a. Tegemist oli siiski 

erandliku situatsiooniga ja 2008. aastast on suhtelised osakaalud taastunud. Kasutatakse 

perioodi keskmisi osakaalusid, milleks on maanteetransport 71%, meretransport 19% ja 

raudteetransport 10%. 
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Joonis 3. Imporditud ümarmaterjali veod: mere-, maantee- ja raudteetranspordi osakaalud 

(Autori arvutused Statistikaameti ja FAO ForesSTAT andmete põhjal) 

Ekspordi puhul eeldatakse, et transpordiregulatsioonid ja hinnad sihtriikides ei muutu. Seega 

odavneb ekspordi hind sarnaselt sisemaise transpordiga (eeldatakse, et transport sadamatesse 

toimub samas raudtee- ja maanteetranspordi proportsioonis). 

Tulemused 

Joonis 4 kirjeldab koguste muutusi sõltuvalt autotranspordi hinnast. Jooniselt võib näha, et 

nõudlus võib kasvada 44 t-lt 52 t-le üleminekul vahemikus 0,7−2,8%, ja 60 t-le üleminekul 

0,7−4,6%-ni. Kõige tõenäolisemalt jääb koguste muutus siiski 0,4−1,7% juurde. 
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Joonis 4. Hinnaelastsuste mõju nõutavate autotranspordi koguste muutusele (ainult 

autotranspordi hinnaelastsust arvestades) 

Kui arvestada ka mõjudega raudteetranspordile, siis raudteetranspordi koguse muutus 

sõltuvalt kasutatud ristelastsustest on näidatud joonisel 5. Nagu näha võib, jääb mõju 

0,2−1,0% vahele veetavatest kogustest. 
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Joonis 5. Autotranspordi hinnaelastsuste mõju nõutavate koguste muutusele raudteel 

Autotranspordi odavnemine kahandab meretransporti impordi puhul vahemikus 0,7–2,8% 

esimese stsenaariumi (44−52 t) puhul, 1,1−4.6% teise (44−60 t) ja 0,4−1,7% kolmanda 

(52−60 t) puhul. 

Konkreetsed kogused on näidatud järgnevates tabelites 1 ja 2 puidu pakkumise stsenaariumite 

korral. 
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Tabel 1 

Kodumaise ümarmaterjali autotranspordi nõudluse muutus sõltuvalt autotranspordi 

hinnamuutustest 

Tootmismaht (tm) 5 750 000 8 400 000 

Nõudluse kasv tulenevalt autotranspordi hinna muutusest 

Elastsused −0,3 −1,2 −0,3 −1,2 

44−52 t 36 251 146 534 52 958 214 068 

44−60 t 58 864 239 506 85 993 349 886 

52−60 t 21 935 88 299 32 044 128 994 

Nõudluse kasv tulenevalt raudtee suhtelisest kallinemisest 

Elastsused 0,9 3,6 0,9 3,6 

44−52 t 4028 16 282 5884 23 785 

44−60 t 6540 26 612 9555 38 876 

52−60 t 2437 9811 3560 14 333 

Kogu autotranspordi nõudluse kasv 

44−52 t 40 279 162 816 58 842 237 853 

44−60 t 65 405 266 117 95 548 388 763 

52−60 t 24 372 98 110 35 605 143 326 

Summaarne nõudlus 

44−52 t 5 790 279 5 912 816 8 458 842 8 637 853 

44−60 t 5 815 405 6 016 117 8 495 548 8 788 763 

52−60 t 5 774 372 5 848 110 8 435 605 8 543 326 

Sh eksportnõudlus 

44−52 t 2 026 598 2 069 486 4 229 421 4 318 927 

44−60 t 2 035 392 2 105 641 4 247 774 4 394 381 

52−60 t 2 021 030 2 046 839 4 217 802 4 271 663 
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Tabel 2 

Imporditavate puidukoguste muutus sõltuvalt autotranspordi hinnamuutustest 

Tootmismaht (tm) 

Impordi maht (tm) 

5 750 000 

195 500 

8 400 000 

336 000 

Autotranspordi nõudluse kasv impordis lähtuvalt autotranspordi odavnemisest (tm) 

Autotranspordi hinnaelastsus −0,3 −1,2 −0,3 −1,2 

44−52 t 9723 39 304 1671 6755 

44−60 t 15 789 64 241 2714 11 041 

52−60 t 5883 23 684 1011 4070 

Autotranspordi nõudluse kasv impordis lähtuvalt raudteetranspordi suhtelisest kallinemisest 

(tm) 

Ristelastsus raudteetranspordiga 0,9 3,6 0,9 3,6 

44−52 t 2602 10 518 447 1808 

44−60 t 4225 17 191 726 2955 

52−60 t 1574 6338 271 1089 

Autotranspordi nõudluse kasv lähtuvalt meretranspordi suhtelisest kallinemisest (tm) 

Ristelastus meretranspordiga 0,09 0,1 0,09 0,1 

44−52 t 1369 5536 235 951 

44−60 t 2224 9048 382 1555 

52−60 t 829 3336 142 573 

Kokku autotranspordi nõudluse kasv impordis (tm) 

44−52 t 7999 32 335 6567 26 544 

44−60 t 12 989 52 851 10 663 43 386 

52−60  t 4840 19 485 3973 15 995 

Impordi kogus (tm) 

44−52 t 1 962 999 1 987 335 342 567 362 544 

44−60 t 1 967 989 2 007 851 346 663 379 386 

52−60 t 1 959 840 1 974 485 339 973 351 995 
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Lisa 2. Pidurdusvõime hindamine 

Pidurdusvõime hindamise tulemused on märgitud lisas. Katsemõõtmiste tulemused on 

esitatud tabelis 3 ja illustreeritud joonistel 6 ja 7. 

Tabel 3 

Autorongide mõõdetud pidurdusparameetrid 

Katsesõiduk Sõiduki Pidurdus 50-0km/h Pidurdus 80-0km/h

Mark Mudel mass [t] aeg [s] d [m/s*s] s  [m] aeg [s] d [m/s*s] s  [m]

Scania R CB6x4HNA 18,7 3,0 4,7 21,3 5,0 4,5 58,4

Volvo FH-460 21,8 2,2 6,3 14,8 3,6 6,2 40,1

Scania R CB6x4HNA 44 3,0 4,6 20,9 5,0 4,4 54,2

Volvo FH-460 44 3,4 4,1 24,6 6,1 3,6 69,7

Scania R CB6x4HNA 52 3,0 4,6 20,5 4,9 4,5 53,2

Volvo FH-460 52 3,7 3,8 26,1 7,8 2,8 86,9

Scania R CB6x4HNA 59 3,0 4,6 21,4 5,2 4,3 56,9

Volvo FH-460 60 4,4 3,2 30,2 9,9 2,2 105,9  

Punasega on tähistatud ELi direktiivi reeglis ECE R13 kehtestatud minimaalsele aeglustusele 

mittevastavus. 

Katsetuste käigus selgus, et ühe autorongi (Scania) pidurdusteekonna pikkus oli autorongi 

koormatusest vähesõltuv, pidurdades seda nii kiiruselt 50 km/h kui ka kiiruselt 80 km/h. 

Teisel autorongil (Volvo) pikenes pidurdusteekonna pikkus massi suurenedes 44 t-lt 52 t-ni 

pidurdamisel kiiruselt 50 km/h 6,1% ja kiiruselt 80 km/h 24,7%. Massi suurendamisel 44 t-lt 

60 t-ni pikenes pidurdusteekonna pikkus pidurdamisel kiiruselt 50 km/h 18,5% ja kiiruselt 

80 km/h 51,9%. 

Katsetulemuste kohaselt ei piisa teisel autorongil (Volvo) pidurite summaarsest 

pidurdusmomendist, et tagada ELi direktiivi 71/320 reegli ECE R13 kohaselt kehtestatud 

minimaalset aeglustuse piirväärtust (≥ 4,0 m/(s*s)) koormatud autorongi korral. Antud 

liiklusohtlik asjaolu ei tarvitse avalduda koormamata autorongi pidurdusefektiivsuse 

katsetustel piduristendil. Autorongil (Volvo) võime eeldada katsetuste käigus ilmnenud 

varjatud pidurisüsteemi riket, mis ei taganud pidurite maksimaalset pidurdusmomenti. 
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Joonis 6. Autorongide pidurdusteekonna pikkuse sõltuvus massist pidurdamisel 

kiirusvahemikus 50–0 km/h 

 

Pidurdus 80-0km/h
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Joonis 7. Autorongide pidurdusteekonna pikkuse sõltuvus massist pidurdamisel 

kiirusvahemikus 80–0 km/h 
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Lisa 3. Nõuded sõidukite pidurisüsteemidele 

Eesti Vabariigis võetakse registrisse vaid sõidukid, mille ehitus ja varustus vastavad nõuetele: 

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded [RTL 2006, 

84, 1537– jõust. 4.12.2006]. Vastu võetud teede- ja sideministri 18.05.2001. a määrusega 

nr 50. 

Nimetatud määruse Grupp 4 kehtestab nõuded piduriseadmetele. Vastavalt Kood 401: 

1) piduriseade peab vastama valmistaja juhendile. 1994. a või hiljem valmistatud M, N ja 

O kategooria sõiduki piduriseade peab vastama E-reeglile nr 13 või M1 kategooria 

sõiduki piduriseade E-reeglile nr 13-H või direktiivile 71/320/EMÜ. Ei tohi muuta 

piduriseadme ehitust ja kasutada valmistaja poolt selleks mitte ette nähtud osi või sõlmi; 

2) ...; 

3) sõidupidur peab võimaldama peatada sõidukit efektiivselt sõltumata kiirusest, 

koormusest või tee profiilist. 

Kood 402. Üldnõuded M ja N kategooria sõidukite piduritele. 

... 

15) ABS pidurid peavad olema: 

a) alates 1. jaanuarist 1997. a esmakordselt kasutusele võetud üle 12 t täismassiga 

M3 kategooria sõidukil; 

b) alates 1. jaanuarist 1997. a esmakordselt kasutusele võetud üle 16 t täismassiga 

vedukil; 

c) alates 1. jaanuarist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud vedukil, mille haakes 

on üle 10 t täismassiga haagis; 

d) alates 1. aprillist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud kõigil M2, M3, N2 ja N3 

kategooria sõidukitel, v.a rohkem kui nelja teljega sõidukid. 

Kood 405. Sõiduki rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale 

põhjustatud koormusesse sõidupiduriga pidurdamisel. 

Nõuded: 1) sõiduki rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale 

põhjustatud koormusesse (njuutonites) sõidupiduriga pidurdamisel ei tohi olla väiksem, kui: 

– N2 ja N3 sõidukid (mis on registrisse kantud hiljem kui 1988) 45%; 

– O3 ja O4 sõidukid (mis on registrisse kantud hiljem kui 1988) 43%. 

Uuringu käigus tehtud katsed kuival asfaltbetoon-teekattel kinnitavad autorongide 

pidurisüsteemide vastavust ülaltoodud nõuetele. Sõiduki pidurdusteekond (aeglustus) sõltub 

haardetegurist ratta ja teekatte vahel. Pidurdusteekond pikeneb väikese haardeteguri (märg 

teekate, lumine tee, jää) tingimustes oluliselt autorongi massi kasvades. Nimetatud katseid 

polnud võimalik läbi viia ilmastikuolude tõttu. 
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Lisa 4. Diagrammid 

Nr 1. Haljala–Põdruse km 90–92 

 

 
 

Nr 1. Põdruse–Sõmeru km 100–101 
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Nr 1. Sõmeru–Kiviõli teerist km 120–122 

 

 
 

Nr 1. Kiviõli teerist–Jõhvi km 160–162 
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Nr 2. Mäo–Paia km 92–94 

 

 
 

Nr 2. Paia–Põltsamaa km 120–122 
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Nr 3. Jõhvi–Iisaku km 3,4–4 

 

 
 

Nr 3. Iisaku–Mustvee km 60–62 
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Nr 4. Pärnu–Uulu km 138–140 

 

 
 

Nr 5. Rakvere ring km 182–184 
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Nr 6. K-Nõmme–Uulu km 122–124 

 

 
 

Nr 8. Keila–Paldiski km 28–30 
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Nr 11. Jüri–Sausti km 14–16 

 

 
 

Nr 11. Sausti–Kanama km 18–20 
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Nr 20. Põdruse–Kunda km 0–2 

 

 
 

Nr 20. Kunda–Pada km 26–28 
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Nr 22. Rakvere–V-Maarja km 3–5 

 

 
 

Nr 36. Jõgeva–Luige km 2–4 
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Nr 36. Luige–Mustvee km 34–36 

 

 
 

Nr 39. Jõgeva–Vägeva km 46–48 
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Nr 49. Imavere–Viljandi km 0–2 

 

 
 

Nr 11174. Paldiski–Padise km 0–1 
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Nr 13103. Lüganuse–Oandu km 0–2 

 

 
 

Nr 15124. Puhmu–Koeru km 0–1 (NB! Uued E-mõõtm andmed puuduvad) 
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Lisa 5. Siirdetegurid, koormused ja -sagedused 

Töös kasutatud siirdetegurid on järgmised: 

1. Autorong täismassiga 44 t – siirdetegur 4,8 (juhendiga „Sõidukite koormussageduste 

siirdetegurite määramine” 2001 – 1/L ametlikult kehtestatud suurim keskmine 

siirdetegur 7-teljeliste autorongide koormussageduse komponendi leidmiseks). 

2. Autorong täismassiga 52 t – siirdetegur 5,5 (juhendi järgi arvutatud konkreetne 

siirdetegur 7-teljelise 52 t täismassiga autorongi koormussageduse komponendi 

leidmiseks). 

3. Autorong täismassiga 60 t – siirdetegur 6,5 (juhendi järgi arvutatud konkreetne 

siirdetegur 7-teljelise 58 t täismassiga autorongi koormussageduse komponendi 

leidmiseks). 

Märkus: Siirdetegurid on arvutatud uurimistöö alajaotuses 5.9.4 toodud konkreetsete koormusskeemide (vt 

joonist) teljekoormuste ja telgede vaheliste kauguste alusel, kasutades BCH 46-83 nomogramme. Arvutuse 

täpsus on kõikide tehete puhul üks koht pärast koma. Kõik siirdetegurid sisaldavad nn kaalutud keskmise 

siirdeteguri koefitsienti 1,75, mis tagab adekvaatse võrdluse ja ühtlasi ka positiivse tugevusvaru. 

Eri täismassiga autorongide võimaliku kasutamise võrdlus 2009. a tegeliku ja 2xxx a 

prognoositava puidumahu vedamiseks on näidatud tabelis. 

 Autorongid 

Täismass 44 t Täismass 52 t Täismass 60 t 

Reiside arv kokku 

2009/prognoos 

16 6670/280 005 125 000/210 000 100 000/168 000 

Reiside arv teel nr 20 Põdruse–

Kunda 2009/prognoos 

21 174/35 572 15 880/26 680 12 704/21 340 

Siirdetegur 4,8 5,5 6,5 

Summaarne koormussageduse 

komponent (mln normtelge 

aastas) 2009/prognoos 

0,800/1,344 0,688/1,155 0,650/1,092 

Koormussageduse komponent 

teel nr 20 Põdruse–Kunda (mln 

normtelge aastas) 

2009/prognoos 

0,102/0,170 0,087/0,147 0,083/0,139 
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Lisa 6. Tabelid 

Tabel 1PMError! Not a valid link. 

Tabel 2TM 

Error! Not a valid link. 
Tabel 3KM 

Error! Not a valid link. 
Tabel KS 

   

Lähteandmed koormussageduse 

leidmiseks 

  

                              

Tee 

nr Teelõik 

 

Saged. lõik Liiklussagedus 2009(sõid/ööp) 

Koormus- 

sagedus   

      (km–km) VA AR 

ARP-

09 

ARP-

Pr. 2009 Progn.II 

 

PÕHIMAANTEED               

8 Keila–Paldiski 28–30 120 315 68 114 500 622 

1 Haljala–Põdruse 90–92 172 424 63 106 634 748 

11 Sausti–Kanama 18–20 580 1076 60 101 1515 1624 

4 Pärnu–Uulu 

 

138–140 371 927 60 101 1265 1373 

6 

K-Nõmme–
Uulu 

 

122–124 89 209 50 84 344 434 

1 Sõmeru–Kiviõli tr 120–122 204 452 50 84 658 748 

2 Paia–Põltsamaa 120–122 358 596 49 83 878 968 

3 Jõhvi–Iisaku 3,4–4 202 257 47 79 439 523 

11 Jüri–Sausti 14–16 545 1199 46 78 1615 1700 

2 Mäo–Paia 

 

92–94 307 690 45 77 955 1040 

1 Põdruse–Sõmeru 100–101 488 418 42 71 726 802 

1 Kiviõli tr–Jõhvi 160–162 442 552 38 64 848 917 

5 Rakvere ring 

 

182–184 199 199 36 60 396 459 

3 Iisaku–Mustvee 60–62 67 151 35 60 244 313 

 

TUGIMAANTEED               

20 

Põdruse–
Kunda 

 

0–2 72 276 106 178 497 687 

49 Imavere–Viljandi 0–2 85 218 102 172 432 617 

39 

Jõgeva–
Vägeva 

 

46–48 60 218 44 74 332 412 

36 Luige–Mustvee 34–36 30 58 43 72 142 219 

20 Kunda–Pada 

 

26–28 44 253 38 64 355 424 

22 Rakvere–V-Maarja 3–5 118 176 38 64 300 370 

36 Jõgeva–Luige 2–4 49 122 32 54 204 262 

 

KÕRVALMAANTEED               

15124 Puhmu–Koeru 0–1 88 148 17 29 225 257 

11174 Paldiski–Padise 0–1 36 206 16 27 266 295 

13103 Lüganuse–Oandu 0–2 92 23 13 22 83 107 
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Tähistused: VA – veoautode liiklussagedus 

    

  

AR – autorongide liiklussagedus 

kokku 

    

  

ARP-09 – puidutranspordiga seot. AR liiklussagedus 2009 

 

  

ARP-Pr – puidutranspordiga seot. AR liiklussageduse prognoos II 

 

  

Koormussagedused on leitud 2009. a liiklussageduse ja prognoosi II andmetel 

 


