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KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
24. juuli 2018
korraldusega nr 920
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Veskitaguse ja Patika külades asuva
Golfi tee silla ja selle teenindamiseks
vajalike rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
1. EESMÄRK
Projekti eesmärk on välja selgitada Golfi teel (Rae valla kohalik tee nr 6530147) üle Pirita
jõe viiva silla ja seda teenindavate rajatiste (peale- ja mahasõidud ning jalgratta- ja jalgtee
koos tänavavalgustusega) ehitamiseks majanduslikult ja tehniliselt optimaalseim
lahendus.
2. OLEMASOLEV OLUKORD
Olemasolev sild on amortiseerunud. Sild asub Veskitaguse ja Patika külades ning ületab
Pirita jõge. Olemasolev sild on üheavaline kogupikkusega ~11,3 m. Sõidutee laius sillal
on ~3,0 m ja silla kogulaius on ~5,2 m. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2017.
aastal oli 80 a/ööp. Silla gabariidid ja kandevõime ei vasta liikluskoormusele. Silla
tugikonstruktsioonid paiknevad osaliselt jõesängis.
3. LÄHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS
3.1. Projekteerimise lähtetase: rahuldav
3.2. Tee klass: V (kohalik maantee)
3.3. Projektkiirus: 50 km/h (põhjendatult madalam)
3.4. Liiklussagedus: 100 a/ööp
3.5. Projekteeritav eluiga: 75 aastat
3.6. Trassikoridor: vt Joonis 1. Teetrass ei või väljuda Joonisel 1 sinise ja lilla viirutusega
aladelt.
Trassikoridori alla jäävad järgmised kinnistud:
1) Golfi tee L2 kinnistu (registriosa 14366502; katastritunnus 65303:001:0372;
pindala 1,02 ha; sihtotstarve transpordimaa 100%);
2) Golfi tee L11 kinnistu (registriosa 4545150, katastritunnus 65301:001:4017,
pindala 305 m², sihtotstarve transpordimaa 100%);
3) Tammiotsa kinnistu (registriosa 12452002, katastritunnus 65303:001:0279,
pindala 11,57 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);
4) Möldrimetsa kinnistu (registriosa 75702, katastritunnus 65303:003:0070, pindala
48,08 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);
5) Lääne kinnistu (registriosa 2726202, katastritunnus 65303:003:0350, pindala
2,30 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
6) Larmi kinnistu (registriosa 10078302, katastritunnus 65303:001:0068, pindala
18,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);
7) Golfi tee L9 kinnistu (registriosa 2922750, katastritunnus 65301:001:3740,
pindala 2414 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).

Joonis 1. Trassikoridor

3.7.

Hooldamisest tulenevad nõuded:
1) Tavahooldus – projekteeritud rajatised peavad olema mehhanismidega
hooldatavad.
2) Talvine hooldus –
- Konstruktsioonid peavad taluma kloriididega libeduse tõrjet;

-

Lumetõrjeks peab olema võimalik kasutada metallteraga sahku;
Muldkeha nõlvadele peab olema võimalik lund paisata ja ladustada.

4. UURIMISTÖÖD
4.1. Koostada Pirita jõe hüdrauliline analüüs ja määrata ära jõe 3,10,25% maksimaalse
suurvee esinemise tõenäosus koos veetasemetega. Veetasemed tuleb näidata
jõeristlõikel.
4.2. Teostada geodeetilised uurimustööd mahus, mis võimaldab silla ja selle
teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimist:
4.2.1. Jõgi mõõdistada sillast 50 m raadiuses üles- ja allavoolu.
4.2.2. Maa-ala plaani koostamisel kasutada maa-ameti kaarti üksnes juhul kui
maaüksuste mõõdistamine on tehtud L-Est süsteemis. Kui piirid on
fikseeritud muudel mõõdistusviisidel, eriti kaardi ja plaani alusel või
aerofotogeodeetiliselt, tuleb piiride asukoht üle täpsustada maakatastrist
välja võetud piiriprotokollide andmete põhjal.
4.2.3. Geodeetiline alusplaan kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega.
4.2.4. Koostada geodeetiliste uurimustööde aruanne, mis sisaldavad punktis 4.2.3
nimetatud kooskõlastusi, ning esitada projekteerimise käigus 1
elektroonilisel andmekandjal Rae Vallavalitsusele.
4.3. Teostada geoloogilised uurimustööd:
4.3.1. Silla kaldasammaste võimalikel asukohtadel tuleb teha vähemalt 1 puurauk.
4.3.2. Silla puuraugu minimaalne sügavus on iga silla samba all eeldatavast
vundamendi sügavusest vähemalt 2 m, kaljupinnase korral 0,5 m
sügavamale.
4.3.3. Puuraugud puurida südamikpuuriga.
4.3.4. Uuringu tulemusena saadud pinnaste nimetused, niiskuspiirkonnad ja muud
andmed peavad olema kooskõlas elastsete teekatendite projekteerimise
juhendis 2001-52 tooduga ning kasutatavad teekatendite ja rajatiste
projekteerimiseks.
4.3.5. Kõik puuraugu kohad tuleb üles pildistada selliselt, et 1/3 ulatuses on ka
taust ehk maantee näha, pildid tuleb teha enne puuraugu kinni ajamist, üles
pildistada tuleb ka kõik puurkehad. <3m sügavuse puuraugu korral tuleb pilt
teha nii, et puuraugu põhja on asetatud nivelleerimislatt (Nivelleerimislati
skaala peab pildil olema loetav).
4.3.6. Passifotol peavad näha olema kõigi pinnaseproovide kotid (pealt lahtised;
proovi number loetavalt peal) (proovivõtu visuaalseks kontrolliks).
4.3.7. Pinnaseproovid peavad olema katsetatud akrediteeritud katse laboris
4.3.8. Enne tööde alustamist esitada geoloogiliste uuringute kava. Konsultant
vastutab projekteerimiseks piisava uurimustööde mahu eest.
4.3.9. Koostada geoloogiliste uurimustööde aruanne ja teostada selle alusel
katendi arvutus.
4.3.10. Aruanne esitada projekteerimise käigus 1 elektroonilisel andmekandjal Rae
Vallavalitsusele. Katendi arvutuse juures tuleb arvestada, et katend
projekteeritakse 25 aasta perspektiivile ning nähes kattele ette 1 cm
kulumisvaru.
4.3.10.1. Peale katendiarvutust tuleb pinnaste nimetused ehitajale
kirjeldada projektis EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 järgselt.
4.3.10.2. Lõpliku otsuse katendikonstruktsiooni osas teeb Rae
Vallavalitsus.
4.4. Projekteerijal on õigus teha ettepanekuid täiendavateks uuringuteks, mis on
vajalikud kvaliteetse ehitusprojekti koostamiseks.
5. PROJEKTI KOOSSEIS

5.1. Silla ning selle peale- ja mahasõitude ning jalgratta- ja jalgtee koos
tänavavalgustusega ehitusprojekt (eskiis ja põhiprojekt)
5.1.1. Trassikoridor ei tohi väljuda Joonisel 1 sinise ja rohelise viirutusega aladelt.
5.1.2. Sobivasse asukohta projekteerida kuivhüdrant.
5.1.3. Vältida silla tugikonstruktsioonide projekteerimist jõesängi.
5.1.4. Möldrimetsa kinnistule ette näha kaks nõuetekohast mahasõitu.
5.1.5. Koostada vähemalt kolm erinevat sillatüübi eskiislahendust (nt: plaatsild,
talasild, komposiitsild vms) koos kirjeldavate joonistega vähemalt kaks
tüüpvaadet ja plaaniline lahendus.
5.1.5.1. Silla eskiislahenduste avade arvu valimisel tuleb arvestada
hüdraulilist analüüsi ja majanduslikku otstarbekust.
5.1.5.2. Sillatüübi valik peab olema põhjendatud lähtuvalt rajamise
maksumusest,
ehitusajast,
silla
sulgemise
pikkusest,
hoolduskuludest. Lahenduste võrdlus tuleb koostada tabelina.
5.1.6. Rae Vallavalitsus valib ühe lahenduse, mille kohta tuleb koostada
põhiprojekt.
5.1.7. Silla sõidutee laius min 6 m ning jalgratta- ja jalgtee laius min 2 m.
5.1.8. Projekti
koostamisel
tuleb
teostada
rajatise
püsivusja
kandevõimearvutused, mis tuleb lisada projekti kausta.
5.1.9. Tagada vete piki- ja põikisuunaline äravool teemaalt.
5.1.10. Kandvad konstruktsioonid ja teehoolduseks kasutatava sooladega
kokkupuutuvad betoonpinnad peavad olema hüdrofoobsed.
5.1.11. Põrkepiirde esimene äär peab ulatuma üle servaprussi ääre.
5.1.12. Nähtavatele ja kaetud betoonipindade viimistlusklassi määrab projekteerija.
5.1.13. Silla kohta tuleb koostada eraldi hooldus- ja kasutusjuhend, milles on
määratletud lisaks tekstile tabelina kõik ehituseks kasutatavad materjalid,
nende
eluiga,
materjali
väljavahetuse
põhjused,
materjali
valikupõhjendused.
5.1.14. Projekteerija peab välja selgitama vee erikasutusloa taotlemise vajaduse ja
koostama vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid.
5.1.15. Silla põhiprojektis peavad olema välja toodud kõikide konstruktsioonide
lõiked ja vaated, sõlmed. Konstruktsioonide armeerimine, materjalid koos
arvutuste ja mahtudega. Lõigete ja vaadete mõõtkava valib projekteerija
tagamaks jooniste loetavuse;
5.1.16. Ette näha Golfi tee L2 kinnistu osal, mis on Joonisel 3 tähistatud punase
raamjoonega kasvavate kuuskede säilitamine või kui kuuskede säilitamine
ei ole tehniliselt võimalik, siis uute kuuskede istutamine Tammiotsa kinnistu
omaniku poolt näidatud kohta Golfi tee äärde Tammiotsa kinnistule või Golfi
tee äärde alale, mis ei ole punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud rajatiste
ehitamiseks ega teenindamiseks vajalik, esimesel võimalusel peale rajatiste
valmimist istutamiseks sobival ajal. Iga kuuse, mida ei ole võimalik säilitada,
asendusena tuleb istutada kaks 1,5 m kõrgust tavalise eesti kuuse istikut.
5.2. Kruuskattega Golfi tee teelõikude rekonstrueerimise projekt ning jalgratta- ja jalgtee
koos tänavavalgustusega ehitusprojekt
5.2.1. Kruuskattega Golfi tee teelõigud rekonstrueerida asfaltbetoonkattega teeks.
5.2.2. Asfaltbetoonkattega jalgratta- ja jalgtee tuleb projekteerida Golfi tee
lõunapoolsele küljele.
5.2.3. Trassikoridor ei tohi väljuda Joonisel 1 lilla viirutusega alalt.
5.2.4. Tammiotsa kinnistule ette näha kaks nõuetekohast mahasõitu (võimalusel
olemasolevatesse asukohtadesse).
5.2.5. Golfi tee 16 kinnistule (registriosa 14611602; katastritunnus
65301:001:4015) ja Lääne kinnistule ette näha kummalegi üks
nõuetekohane mahasõit olemasolevasse asukohta.
5.2.6. Ehitamise käigus on keelatud kahjustada Lääne kinnistul paiknevat aeda.

5.3. Projekteeritava silla ning selle peale- ja mahasõitude trassile ette jääva abihoone
(ehitisregistri kood 120553891) lammutusprojekt
5.3.1. Ette näha lammutatava abihoone laudise ja vundamendikivide võimalikult
terviklikult eemaldamine ning toimetamine Möldrimetsa kinnistu omaniku
näidatud asukohta trassikoridori läheduses.
5.3.2. Ette näha lammutatava abihoone plekkkatuse nõuetekohane utiliseerimine.
5.4. Uue abihoone ehitusprojekt
5.4.1. Projekteerida Möldrimetsa kinnistule Joonisel 1 näidatud asukohta
abihoone ehitusaluse pinnaga 240 m² (pikkus 30 m ja laius 8 m) ja
kõrgusega 6 m.
5.4.2. Ette näha abihoone rajamine killustikupõhjale.
5.4.3. Abihoone projekteerida puitkonstruktsiooniga. Seinad laudisest (laua
paksus 25 mm) ja trapetsprofiiliga terasplekkkatus.
5.4.4. Abihoonele projekteerida kolm ukseava (3 m x 3 m), neist kaks tükki
otstesse ja üks küljele.
5.4.5. Ette näha abihoone ehitamiseks kooritava pinnase toimetamine
Möldrimetsa kinnistu omaniku näidatud asukohta rajatava abihoone
läheduses.
5.5. Olemasoleva silla lammutusprojekt
5.5.1. Ette näha ehitusjäätmete koristamine ja nõuetekohane utiliseerimine;
5.5.2. Maa-ala tuleb haljastada, s.h maapinna tasandamine ja ala katmine
haljastusmulla 10 cm paksuse kihiga, esimesel võimalusel peale punktides
5.1 ja 5.2 nimetatud rajatiste valmimist;
5.5.3. Projekteerija peab välja selgitama vee erikasutusloa taotlemise vajaduse ja
koostama vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid.
5.6. Krundijaotuskava
5.6.1. Krundijaotuskavas tuleb näidata äralõiked kinnistutest, v.a Golfi tee L11
kinnistu, punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud rajatiste ehitamiseks ja
teenindamiseks vähimas vajalikus ulatuses.
5.6.2. Äralõiked Tammiotsa ja Lääne kinnistutest ei tohi väljuda Joonisel 1 sinise
ja lillaga viirutatud aladest.
5.6.3. Äralõiked Golfi tee L2 kinnistust tuleb näidata Joonisel 2 ja Joonisel 3
punasega märgitud aladel ulatuses, milles need ei ole vajalikud
punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud rajatiste ehitamiseks ega teenindamiseks.

Joonis 2. Golfi tee L2 võimaliku äralõike alal 1

Joonis 3. Golfi tee L2 võimaliku äralõike alal 2

6. Projekti koostamine
6.1. Taotleda projektiga piirnevate tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused
projekti koostamiseks. Tehnovõrkude valdaja nõudmisel koostada ettejäävate
tehnovõrkude ümbertõstmiseks tehnovõrkude ümberehitamise tööprojektid.
6.2. Koostada teelõikude asendiplaanid koos maaüksuste piiridega ning
liikluskorraldusega ja eraldi vertikaalplaneerimise joonised, projekteeritavate
lõikude pikiprofiilid pikimõõdus, kõrgusmõõdus ja geoloogiline profiil projekteerija
valitud mõõtkavas et oleks tagatud paberkandjal jooniste loetavus.
6.3. Koostada tööristprofiilid erineva lahendusega ristlõigetest, milles näidata ära
katendi konstruktsioonid, olemasolev ja projekteeritud situatsioon ning piirkond
kuhu on vastav tüüp projekteeritud. Tööristprofiilidel näidata olemasolev pind ja selle
kõrgusarvud, projektpind, kõrgusarvud, kalded, erinevate kalletega osade laiused,
olemasolevad ja uued teemaa piirid, likvideeritavad ja rajatavad aiad, likvideeritavad
ja istutatavad puud, ristuvate kommunikatsioonide asukohad, kaevejoon ning muu
tee-ehitusel vajalikuks osutuv informatsioon.
6.4. Näha ette võsa raiumine tee maa-alalt vajadusel puudelangetustööd ja kändude
juurimine ning tee maa-ala planeerimis- ja heakorratööd.
6.5. Koostada remondiaegne
ümbersõidud.

ajutine

liikluskorraldus

ja

planeerida

võimalikud

6.6. Projekti koosseisus anda haljastuse ja heakorra taastamine pärast tööde teostamist
vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale, sealhulgas väljakaevatava pinnase käitlus
ning töövõtu piirid.
7. NÕUTAVAD PROJEKTI KOOSKÕLASTUSED
Projekt tuleb kooskõlastada:
7.1. Projektiga hõlmatud alale jäävate kinnistute ja külgnevate kinnistute omanikega;
7.2. Päästeametiga;
7.3. Keskkonnaametiga;
7.4. Tehnovõrkude valdajatega, kelle võrgud asuvad projektiga hõlmatud alal (Elektrilevi
OÜ, Telia Eesti AS jt.).
7.5. Kooskõlastused tuleb lisada projekti, koostada ja kinnitada kooskõlastuste
koondtabel.

8. ARVESTATAVAD DOKUMENDID JA VORMISTAMISE NÕUDED
8.1. Arvestatavad dokumendid:
8.1.1. Rae Vallavolikogu 21. mai 2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla
üldplaneering;
8.1.2. Rae Vallavolikogu 30.11.2010 määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla
kaevetööde eeskiri;
8.1.3. Rae Vallavolikogu 17. aprilli 2012 määrusega nr 80 kinnitatud Rae valla
heakorra eeskiri;
8.1.4. Rae Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega nr 1237 kehtestatud Patika
küla Silla kinnistu ja lähiala detailplaneering;
8.1.5. Veskitaguse ja Patika külades asuva projekteeritava Golfi tee silla ja selle
teenindamiseks vajalike rajatisteehitamise ja kasutamisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang;
8.1.6. Projekti koostamisel ja tööde tegemisel tuleb juhinduda Eesti Vabariigis
kehtivatest
teehoiutöödega
seotud
seaduste,
standardite,
normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad
Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus,
www.standard.ee, Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist
“Juhendid ja juhised.“.
8.2. Vormistamise nõuded:
8.2.1. Põhiprojektid vormistada eesti keeles. Kõik projektid vormistada
3 eksemplaris paberkandjal ja 1 elektroonilisel andmekandjal.
8.2.2.

Elektroonilise andmekandja vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate:
8.2.2.1. Joonised peavad olema esitatud originaalkujul (.dwg) ning .pdf
kujul.
8.2.2.2. Tabelite failid vormistada .xls ja .pdf kujul.
8.2.2.3. Tekstifailid vormistada .doc ja .pdf kujul.
8.2.2.4. Lisaks projekti failidele peavad elektroonilisel andmekandjal
olema printimiseks vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide
.shx failid.
8.2.2.5. Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema
eristatavad ning joonised peavad olema arusaadavad ka
mustvalgel koopial.
8.2.2.6. Projektlahenduse
esitada
3D
pinnamudelid
kõikide
konstruktsiooni kihtide kohta LandXML formaadis koos tee
elementide 3D polyline murdejoontega (tee telg, katte serv,
kraavi põhi jms).

8.2.3.

Koostada töömahuloend (failide formaat *xls) kõigi projektiosade alusel
kavandatavate tööde kohta koos tööde eelarvega 2019. aasta
prognoositavates ühikhindades.
Näidis:
https://www.mnt.ee/sites/default/files/contenteditors/Failid/Juhendid/ehitus/makseartiklid_0.xlsx

8.2.4.

Projekti kausta lisada käesolevad
võrguvaldajate projekteerimisülesanded.

8.2.5.

Projekti alusena kasutatav geodeetiline alusplaan ja ehitusprojekt tuleb
registreerida
Rae
valla
digitaaljooniste
arhiivis
aadressil
https://www.tarkvarastuudio.ee/rae_geo/index.php

Projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat.
Koostas:
Fred Seppen
Tehnovõrkude spetsialist
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