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III     SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDOSA 

 
Käesolev tehniline projekt on koostatud Valga Linnavalitsuse tellimusel. Projekti koostamisel 
on aluseks võetud Tellija poolt väljastatud projekti koostamise nõuded “Valga linna 
raudteejaama ühendamine olemasoleva tänavavõrgustikuga ja liikluse parendamine oluliste 
sihtpunktidega“. 
 
Projekti eesmärk on koostada Valga raudteejaama esise ala, sealhulgas bussipeatused, busside 
ja sõiduautode parkimisalade laiendamine ning jalg- ja jalgrattateede ühenduste parendamine  
olemasolevate tänavatega. Samuti läbi maastikuarhitektuurse lahenduse parandada 
jaamahoone eksponeeritavust ja leitavust ning luua teineteist arvestav liiklusruum erinevate 
liiklusviiside vahel. 
 
 
Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega: 

 Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303);  

Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määruse nr 55 „Tee projekteerimise 
normid” muutmine. Vastu võetud 11.07.2014 nr 56 

 Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded (RTL 1999, 153, 2156); 

 Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RT I, 15.07.2015, 5); Majandus-ja 
Taristuministri määrus nr 90, kehtestatud 18.07.2015 

 Tee tähistussüsteem ja selle rakendamise kord“ (RTL 2000, 17, 222); 

  „Linnatänavad“ EVS 843:2003;  

 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ EVS 613:2001/AI:2008; 

 „Teemärgised ja nende kasutamine“ EVS 614:2008; 

 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“ EVS-EN 1340:2003+AC:2006; 

  „Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud“. EVS 901-3:2009; 

  „Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded“ EVS-EN 13201-2:2007; 

 „Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud 
täitematerjalid. EVS-EN 1342:2006+A1:2008; 

 Maanteeameti peadirektori 4.03.2002.a. käskkirjaga nr 39 kinnitatud „Elastsete 
teekatendite projekteerimise juhend 2001-52“ ja Maanteeameti peadirektori 
06.11.2006.a. käskkirjaga nr 222 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise 
juhendi 2001-52 muutmine“;  

 Maanteeameti peadirektori kohusetäitja 22.05.2012.a. käskkirjaga nr 0193 
kinnitatud Teetööde tehnilised kirjeldused. www.eesti.ee/portaal/this.index; 
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1.1. ASUKOHA SKEEM 
 

 
 

1.1. OLEMASOLEV OLUKORD 

 
Projekteeritav piirkond asub Valga linnas raudteejaama krundil (Jaama pst. 12) ja selle 
lähiümbruses. Lähiümbruse alla kuulub jalg- ja jalgrattateede rajamine Jaama pst ja Allika tn 
äärde. Lisaks tuleb korrastada Valga raudteejaama jalakäijate estakaadile peale- ja 
mahatulekukohad, sealhulgas Tehnika tn. 9 lähialale jalg- ja jalgrattatee rajamine. 
 
Piirkonna keskpunktiks on Valga raudteejaam, mis on ehitatud aastatel 1947-1949 ja omab 
koos raudtee ja samas paikneva bussijaamaga Valga linnale märgilist tähendust. Tänaseks 
päevaks on jaamahoone renoveeritud, kuid piirkonna teede ja platside võrgustik koos 
miljööväärtusliku pargiga hoone ees ei vasta kaasaja nõuetele. Pargis ja ümbruses kasvava 
kõrghaljastuse hulgas on suur hulk vähem väärtuslikke puid, mis on võimalik ala visuaalse 
laiendamise eesmärgil eemaldada. 
 
Olemasolev liikluskorraldus on erinevate sõidukiliikide osas puudulik ning puudub ka selge 
parkimiskord sõidukitele. Samas on paigaldatud kogu piirkonnas uus tänavavalgustus koos 
LED valgustitega. 
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2. UURIMISTÖÖD 

2.1 GEODEETILISED UURINGUD 
 

Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Tinter-Projekt poolt 2015. a septembris (töö nr 31-
15-GEO). Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused Balti-77 aasta süsteemis. 
 
Katastriüksuste piirid on saadud digitaalselt Maa-ametist seisuga 19.08.2015. EVR AS ja AS 
Telekomi kaevude uuringud teostatud järelevalve esindajate juuresolekul. Alusmaterjalina on 
kasutatud väljavõtet Valga Linnavalitsuse geodeetilisest arhiivist ning AS Valga Vesi 
andmebaasist. 
 

2.2 EHITUSGEOLOOGIA 
 

Käesolevas töös on kasutatud andmeid OÜ REI Geotehnika poolt 2002 aastal koostatud 
geoloogilisest uuringust „Valga vee –ja kanalisatsioonivõrgu laiendus“. Väljavõtted nimetatud 
tööst on toodud projekti lisas 1. 
Objekti alal paiknevates puuraukudes on peamise pinnasekompleksina esindatud 
tehispinnased nagu asfalt, teekatte kruus ja liiv, segakoostisega täitepinnas, täitepinnas 
pööratud pinnasena ja muld. 

- Asfalt – on väikese bituumeni sisaldusega ja kohati mitmekihilisena. Paksus 
objektialal on keskmiselt 5cm jalgteedel ja vahemikus 8-12cm sõiduteedel. 

- Munakivistik – läbimõõduga 10...30cm tardkivid mille vahetäiteks on liiv, kruus või 
muld. Esineb ka Jaama pst sõidutee all (PA-d 7 ja SPA-7). 

- Liivane täitepinnas – koosneb mitmesuguse terisusega liivast, sisaldades kohati ka 
mulda ja jämepurdu, esineb tee aluskihtides, on enamasti tihenenud pinnas. (PA-61) 

- Segakoostisega täitepinnas – esineb hoonete läheduses ja kohati ka tee all. 
Koostisosadeks on muld, liiv, saviliiv, kruus, veerised, tuhk, räbu, ehituspraht jne. 
Jämepurru osakaal on 20...80%, tihenemisaste erinev. (PA-60) 

- Liivsavi – valdavalt pehme- või sitkeplastse konsistentsiga, harva ka voolavplastne või 
kõvaplastne. Esineb kohati värvilise struktuuriga, harva esineb tolmliiva ja savi 
vahekihte. (PA-60) 

- Savikas tolmliiv – leidub ülemistes savipinnastealuses liivakompleksis, valdavalt 
kohev või kesktihe. (PA-60) 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 L1.2. järgi kuulub käesolev uuringuala 
2. niiskuspaikkonda. Tingimused teekatendi rajamiseks on rahuldavad. Mullakiht (25-40cm) 
tuleb rajatava tee või parkla alt eemaldada. Katendi väljakaevatava süvendi põhja alla jäävad 
täitepinnased on rahuldavate geotehniliste omadustega. Pinnaseveetase paikneb 
külmumissügavusest allpool 2,9 - 4m sügavusel. 
 
Projekti lisas nr.1 on toodud väljavõte OÜ REI Geotehnika 2002 aastal teostatud 
geoloogilisest uuringust „Valga vee –ja kanalisatsioonivõrgu laiendus“. 
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2.3 LIIKLUSUURINGUD 
 

Liiklusuuringu koosseisus on teostatud liiklusloendus jaamahoone juurdepääsu ristmikul. 
Käsiloenduse käigus loendati 5-e tunni jooksul ristmikul sõidukite manöövrid sõidukiliikide 
kaupa. Loenduse aeg jagunes kolmeks tipptunni perioodiks.  
Käsiloenduse andmete alusel on teostatud liiklusprognoos ja koormussageduse arvutus 
jaamahoone esisele alale. Kasvutegurite leidmisel on kasutatud inseneribüroo „Stratum“ poolt 
2007 aastal koostatud töö „Valga linna liiklusuuringud ja prognoos“ andmeid. 
Vastavalt uuringule saadi 2015 jaamahoone esisele alale aasta keskmine ööpäevaseks 
liiklussageduseks 267 a/ööp, millest 42 moodustavad autobussid. Kuna sõiduautode liiklus 
jaamahoone ette on projektlahendusega ära keelatud, siis võib järeldada, et sõiduautode 
parkimisvajadus hetkel on hinnanguliselt 225 autot ööpäevas. 
Hinnates 20 aasta perioodi liiklusprognoosi aastaks 2036, siis uuringu järgi suureneb 
liikluskoormus 33% ning aasta keskmine ööpäevaseks liiklussageduseks jaamahoone ees 
saame kokku 355 a/ööp. 
Tipptundide liiklussagedused ristmiku liiklusiseloomu otseselt ei mõjutanud. Jaamahoone 
esine sõiduautode liiklus on sõltuv otseselt busside ja rongide graafikust ning lisaks 
kodumasinate remondifirmaga seotud liiklus Jaama pst 12A krundil. 
Jaama pst 12 krundi idaservas paiknev parkimisala teenindab peamiselt Eesti Raudtee 
ametihoonega seotud sõidukite parkimist. Projekteeritavast 18-kohalisest parklast on suurem 
osa ametnike kasutuses. 
Kergliiklejate liikumine jaamahoone esisel alal on olemasolevalt mitte-korrapärane ehk 
suunad on otsejoonelised ning ei eristata sõiduteed ega jalgteed. Kõige suurem hulk 
jalakäijaid (ca 50) liigub saabuvalt rongilt linna suunas. Sellisel juhul ei läbita jaamahoonet 
keskelt vaid suundutakse Jaama pst-le hoone mõlemalt küljelt mööda. 
Liikluuuringu ülevaade on toodud projekti lisas nr 2. 
 
 

3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ASENDIPLAAN 

 
Projekti lähteülesandega on määratud projekteerimistööde piirkonnad, mis on jaotatud nelja 
tsooni. Kõik tsoonid on projektlahendusega  eraldi ehitatavad ning nende kohta on koostatud 
eraldi töödemahud koos maksumustega. Projekteerimisel on arvestatud linnatänavate 
standarditega.  

3.1.1 I-tsoon. Valga jaamahoone ümbruse projektlahendus 
 

Jaamahoone esise ala sõidutee planeerimisel on lähtutud maaliinide bussiliiklusest. 
Arvestatud on üks kuni kaks kohta saabuvatele bussidele ja kolm kohta väljuvatele bussidele. 
Väljuvate maaliini busside sisenemispiirkonna ette, seina äärde, on planeeritud varikatus 
3x19,6m. Varikatusealune on planeeritud ühepoolse kaldega hoone poole ning teras-puit 
konsooltala konstruktsioonidele. Jaamahoone esisele pargiala väljakule on projekteeritud 
analoogse konstruktsiooniga varikatusega jalgrataste parkla, mis on mõõtmetega 3,3x4,7m ja 
planeeritud 10-le jalgrattale. 
Jaamahoone ette on planeeritud sõiduautode (taksode) peatusala kuni kahele sõiduautole ja 
busside peatusala samuti kahele bussile. Jaamahoone ida-poolsele küljele on ette nähtud 
busside parkla-ala kahele bussile. 
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Sõiduautode parkla-ala on projekteeritud krundi lääne-poolsele haljasalale ning olemasolevale 
asfalt-alale krundi ida-küljel. Kokku on planeeritud 46 sõiduautode parkimiskohta sealhulgas 
2 invakohta. Õunaaia asemele rajatava parkla kaudu pääseb ka kruntidele jaama pst 12A ja 
12B tagaküljele. 
Jaama pst-le pargi ette projekteeritud tänava laiendusena 40m pikkune peatusala. Viimane on 
planeeritud arvestusega ühele linnaliini bussile ja kolmele sõiduautole. Jaamahoone esist parki 
läbib 17m laiune kivikattega väljakuala. Väljakualale on ette nähtud olemasolevate puude 
ümber istutusalad ja istepingid. Maastikuarhitektuurne osa vt seletuskiri p4.3. 
Äärekivide projekteerimisel on arvestatud liikumispuuetega inimestega ning ette nähtud 
ülekäigukohtades reljeefsed kivid. 
Asfaltkattega jalg- ja jalgrattatee laiuseks on projekteeritud 2,5m ning betoonkivikattega 
jalgteede minimaane laiuseks 1,8m. Sõidutee ja parklate laius, peatusalade mõõtmed on antud 
asendiplaani joonistel nr.1 
Piirkonda on käesoleval hetkel paigaldatud uued tänavavalgustusmastid LED valgustitega. 
Sademevee vastuvõtuks on ette nähtud restkaevud ning eesvooluks olemasolev sademevee 
kanalisatsioon Jaama pst-l. 
 

3.1.2 II-tsoon. Allika tn ja Jaama pst jalg- ja jalgrattateed 

 
Antud mahuala sisaldab äärekiviga eraldatud jalg- ja jalgrattatee rajamist Allika tänavale 
lõigus Jaama pst. – Pargi tn ja olemasoleva jalg- ja jalgrattatee rekonstrueerimist Jaama pst 
ääres lõigul Jaama pst.  6a – 10. Jalg- ja jalgrattateede laiuseks on 2,5m ning 
tänavakivikattega jalgtee laius Jaama pst.  6a – 6 on 2,0m. Jaama pst 6 krundi ette jalgtee 
kõrvale on projekteeritud puhkekoht pargipingi ja prügikastiga. 
 

3.1.3 III-tsoon. Jaama pst jalg- ja jalgrattatee kuni Maleva tänavani 

 
Antud mahuala sisaldab jalg- ja jalgrattatee rajamist Jaama puiesteele Valga jaamahoonest 
krundist kuni Maleva tänavani. Jalg- ja jalgrattateede laiuseks on projekteeritud 2,5m. Jaama 
pst ja Maleva tn ristmikule on ette nähtud jalakäijate ülekäigurada. 
Sõidutee serva on ette nähtud uus äärekivi ja allalastud äärekivi kõrguseks sõidutee asf. bet. 
kattest  ülekäigu kohal on 1cm. 
 

3.1.4 IV-tsoon. Tehnika tänava jalg-ja jalgrattatee ühendus raudtee estakaadini. 
 

Viimane mahuala jääb lõuna-suunas teisele poole raudteed. Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee 
ühendab Tehnika tänavat ja raudteejaama estakaadi. 
Jalg-ja jalgrattatee on 122m pikk ja 2,5m lai ning rajatakse tänava serva 1m kaugusele krundi 
piiridest. Kergliiklusteed eraldab sõiduteest äärekivi kõrgusega 12cm.  
 

3.2 LIIKLUSKORRALDUS 
 

Valga jaamahoone ümbruses on ette nähtud projektlahendusega uus liikluskorraldus, mis 
eelkõige tähendab ühesuunalist liiklust jaamahoone ees. Maaliini bussidele on ette nähtud 1-2 
kohta saabuvatele ning 3 bussikohta väljuvatele bussidele. Väljuvate bussidele on planeeritud 
sõiduteele ruum peatuskohast väljatagurdamiseks. Lisaks on 2 piki teed peatuskohta bussidele 
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endises kohas jaamahoone ees ning 2 uut parkimiskohta on projekteeritud bussidele 
jaamahoone paremal küljel. 
Sõiduautode parkimine on suunatud eemale jaamahoone eest. Ainult peatumisvõimalus on 
jaamahoone ees kahele sõiduautole või taksole. Sõiduautode peatumisvõimalus on loodud ka 
projekteeritud Jaama pst bussipeatuse laiendusele. 
 
Seoses bussipeatuse ümbertõstmisega muudetakse projektlahendusega ka jalakäijate 
ülekäigukohti Jaama pst-l. Jaama pst 12 sissesõitude ristumised on tähistatud märgisega 946c 
ja märkidega 557. 
 
Projekteeritava ala markeering uuendadatakse vastavalt projekti asendiplaanile. Olemasolevad 
liiklusmärgid demonteeritakse, uued liiklusmärgid on toodud asendiplaani joonisel nr 1. 
Projekteeritud teekattemärgistus kogu projekti alal märkida maha termoplastikuga va. märgis 
974 ja 975 jalg- ja jalgrattateel. Teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 
614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine”.  
 
Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I, välja arvatud LM 435 
ja 445 mis on O-suurusgrupp. Liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 
613:2001/AI:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 
 

3.3 VERTIKAALPLANEERING  

 
Uus katendikonstruktsioon on projekteeritud arvestusega, et oleks tagatud sajuvee 
ärajuhtimine tänavalt ja  sõiduteel voolav vesi ei valguks külgnevatele kruntidele. 

Sõiduteele ja parklaalale antakse ristlõikes põikkalle vahemikus 0,5-2,5% ning piki ja 
põikikalde summas peab sõidutee kattel olema vähemalt 1%-ne kalle. Jalgteedele on 
arvestatud põikkaldeks 2%. Projekteeritud graniikividest alale antakse 1,5 %-ne põikkalle.  

Betoonäärekivi kõrgus jalg- ja jalgrattateel sõidutee servas on 12 cm. Madaldatud äärekivide 
kõrgus teeületuskohtade ja ülekäiguradade juures on planeeritud 1 cm. Krundi juurdepääsude 
kohal on äärekivi kõrgus rentsli osas jäetud 4cm.  
 
Jaamahoone esise pargi väljakule ette nähtud graniitäärekivid on planeeritud katendiga ühele 
tasapinnale. Väljaku sajuvesi on suunatud keskelt eemale haljastusele või projekteeritud 
restkaevudesse. 
Katendilt koguneva sajuvee ärajuhtimine on planeeritud sajuveekanalisatsiooni kaudu.  
 

3.4 SADEMEVEE ÄRAJUHTIMINE 
 

Käesoleva projektlahendusega on projekteeritud uued sajuvee ärajuhtimissüsteemid – torud ja 
restkaevud. Peamiselt on projektlahendus seotud jaamahoone krundi teedeosa sajuvee 
ärajuhtimisega. 
Jaama pst.-l ja jaamahoone esisel alal on olemas sademevee torustik ning uued restkaevud 
ühendatakse valdavalt olemasolevatesse vaatluskaevudesse. Sademevee ärajuhtimiseks on 
kasutatud nii olemasolevaid kui ka projekteeritud uusi restkaevusid. 
Jaamahoone katusevete ärajuhtimine projekteeritava ala piires on lahendatud kahel viisil. 4 
vihmavee toru alla on projekteeritud 40x40 cm restiga kandiline kaev väljavooluga DN160 ja 
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3 toru alla lahtine madal betoonist renn. Madala betoonrenniga saab vee ära juhtida nendes 
kohtades kus sõidutee serv on suhteliselt lähedal. 
Katusevete kogumiseks paigaldatavad restkaevud on arvestatud jalgtee ala koormusega( klass 
A 15), restid kuumtsingitud metallist. Üks võimalik variant on antud ka projekti lisas. 
 
Uue parkla ja sellega külgnevate jalgteede sademevesi kogutakse kahe restkaevuga D560/500, 
mille vesi on juhitud läbi muda-õlipüüduri.   
Uue 28 kohalise parkla, juurdepääsutee ja jalgteede asfaltbetooniga kaetud pinna suuruseks on 
ca 980 m2. Sinna hulka kuuluvad ka mõned haljasala pinnad. Äravooluteguriks võib 
arvestada p=0,90. Arvutuslik max vooluhulk projekteeritaval alal on ca  7,1 l/s kui 20 
minutilise valingvihma korral on vooluhulk 80 l/s ha kohta. Kogu sademetehulk oleks sellisel 
juhul 8600 liitrit. 
Antud parkla jaoks sobib 1. klassi õlieraldaja ENS 10. Sisendtoru sügavus maapinnast 1,6m. 
Kuna hoolduskaevud asuvad jalgtee servas haljasalal siis võib kasutada 25t  kandevõimega 
luuke. Õlipüüduri paigaldamisel ja hooldamisel tuleb jälgida tootja vastavaid juhendeid. 
Ülejäänud asfaltkattega alad on valdavalt olemasoleva uuendused ning sinna pole õlipüüdurit 
projektis ette nähtud. 
 
Tsoon 2-s on olemasolevad restkaevud Jaama pst. ääres. 
Allika tänavale pole uusi restkaeve kavandatud kuna puudub sademetevee eesvool. 
Sademevesi valgub Pargi ja Allika tn. suunal külgnevatele haljasaladele. 
 
Tsoon 3-s puudub olemasolev sademevee eesvool. Piki äärekivi serva PK 4+50 juurest valguv 
vesi jõuab restkaevuni, mis asub PK 3+70. PK 4+50 kuni trassi lõpuni valgub sademevesi 
Maleva ja Vahtra tänavate suunas. 
 
Tsoon 4-s puudub olemasolev sademevee eesvool. Enamus sademeveest valgub põikkaldega 
sõidutee vasakusse serva ja haljasalale.  
 
Projekteeritud restkaevud (PRK) PE 560/500 on ette nähtud settepesaga soovitavalt 300 liitrit 
või põhja sügavusega min 0,6m väljavoolust. Väikese valgalaga kohtadesse on projekteeritud 
restkaevud PE 400/315 sirge settepesaga. Kõik projekteeritud kaevuluugid on ujuva 
paigaldusega va. vihmaveetorude all asetsevad neljakandilised restkaevud. Restluugi ribide 
suund ei tohi olla paralleelne sõidusuunaga. 
Restkaevuühenduste ja sademevee trassi torude läbimõõdud on 160 ja 200mm. 
Projekteeritud sademeveetorustik on näidatud joonisel 2-1 "Tehnovõrkude plaan ja 
vertikaalplaneering". Lõikude kohta kus projekteeritav sademeveetrass ristub olemasolevate 
kommunikatsioonidega on koostatud pikiprofiilid joonis 3-1. 
 

3.5 VÄLISVALGUSTUS 
 

Tehnilise projektiga on ette nähtud uue paigaldatud tänavavalgustuse ümbertõstmine vastavalt 
projektlahendusele. Uute mastide ümbertõstmine on seotud ülekäigukohtade ja bussipeatuse 
nihkumisega. Lisaks on projekteeritud uued valgustusmastid sõiduautode parklasse ja 
jaamahoone pargi väljakualale.  
Uute ülekäiguraja valgustitena kasutada LED valgusteid 6m kõrgustel mastidel (M.1-M.3) 
Kaablina kasutada uut maakaablit AXPK 4G16mm2. Uus ülekäiguraja valgusti tuleb 
paigaldada lisaks ka olemasolevale metallmastile (O.8). 
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Uute pargivalgustitena kasutada LED valgusteid 6m kõrgustel mastidel (M.4-M.5)ning 
kaablina kasutada uut maakaablit  AXPK 4G16mm2. 
Uute parklavalgustitena kasutada LED valgusteid 10m kõrgustel mastidel (M.6-M.7) 
Kaablina kasutada uut maakaablit  AXPK 4G16mm2. Uus parklavalgusti paigaldada lisaks ka 
olemasolevale metallmastile (O.9). 
Ülejäänud olemasolevad metallmastid (O.1-O.7) ning lisaks 1 valgustusmast Tehnika tänaval, 
tuleb tõsta ümber uutesse asukohtadesse vastavalt asendiplaanil näidatud kohtades, vt. 
tehnovõrkude joonis 2.1-2.3. Kaablina kasutada uut maakaablit AXPK 4G25mm2/AXPK 
4G16mm2 ning vajadusel tõsta ümber olemasolevaid tänavavalgustuse maakaableid. 
 
Valgustid peavad olema kaitstud ülepinge eest kuni 6 kV. 
Valgustid ühendada toiteliinile vaheldumisi (järjekorras L1,L2,L3, vt.), tagades sellega 
faaside ühtlase koormamise. Lampide ühendamiseks metallmastides kasutada juhet MCMK 
2x1,5/1,5. Koonilistes kuumtsink metallvalgustusmastides kasutada toitekaablite ja valgustite 
ühendusjuhtmete ühendamiseks ning valgusti kaitseks metallmastides “Ensto” klemmide ja 
postikaitsmetekomplekti, tüüp SV 15.06.  
NB! Valgustid peavad olema kaugjuhitavad ja valgusti kontrollerid peavad ühilduma LED 
TV-se hanke raames paigaldatavate valgustikontrollerite kaudu juhtimiskilbi kontrolleriga. 
Tänavavalgustuse metallmastid paigaldada sõidutee katte servast 0,5m kaugusele.  
Kõik valgustuse maakaablid kaitsta kaevikus eraldi kaablikaitsetoruga täies ulatuses (toru 
läbimõõt-75mm), kaablist 20-30 cm kõrgemale paigaldada märke-hoiatuslint. Sõidutee ja 
sissesõiduteede alla jäävad valgustuskaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele ja kaitsta 
kaevikus A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses paigaldada kaabel 0,7m ja 
kasutada B-klassi toru. Valgustusmastide jalandid paigaldada projekteeritavast maapinna 
kõrgusest 10cm välja poole. 
Mastide asikohad on toodud tehnovõrkude joonistel nr 2.1-2.3 
Tänavavalgustuse seletuskiri ja eksplikatsioon on toodud käesolevas projektis LISA 7 
 

3.6 PROJEKTEERITUD KATENDID 

 
Alljärgnevalt on toodud katendikonstruktsioonide ettepanekud, mille määramisel on lähtutud 
juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 2001-52“. Katendi kasutusaeg on 
arvutuslikult 20 aastat. Katendi tugevuse kontrollarvutus on tehtud katendiarvutamise 
programmiga KAP (17.12.2012) ja tulemused on toodud aruande lisas 5. 
Objekti ulatuses teostatakse olemasoleva asfaltbetoonkatte freesimine. Katendite 
konstruktsioonid on näidatud plaanijoonisel 1.1-1.3 
 

Tüüp-1  Sõidutee asfaltkatend 

-  Asfaltbetoon AC 12 surf       h = 4 cm 
-  Asfaltbetoon AC 20 base       h = 6 cm     
-  Paekivikillustikust alus fr 32/63 (kiilutud 16/32)    h = 25 cm   
-  Kruusliivast dreenkiht (k≥1m/ööp)      h= 30cm 
-  Täiteliivast aluskiht (vajadusel) k≥0,5m/ööp    h= 20cm 
 
Täiendav liivast aluskiht on määratud jaamahoone projekteeritud sõidutee osale, mis asub 
ebamäärase täitekihi kohal nagu trasside kaevikud ja haljasalad. Kokku on arvestatud 
täiteliivast kihti 900m2 
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Tüüp-2  Jalgratta- ja jalgteede katend 

-  Tihe asfaltbetoon AC 8 surf      h = 5 cm 
-  Paekivikillustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/12    h = 15 cm 
-  Kruusliivast dreenkiht (k≥1m/ööp)      h= 20 cm 
 
Üle jalgtee rajatavad krundi sissesõidud ehitatakse vastavalt asendiplaanile sarnaselt jalgtee 
katendikonstruktsiooniga, mis omakorda viiakse kokku olemasoleva kattega. 
 
Tüüp-3  Jalgtee tänavakivi katend 
-  Betoonist tänavakivi (Talukivi 20x10x6)      h = 6 cm 
-  Paigalduskiht liivast (sõelmed fr 0-8mm)     h = 3 cm 
-  Paekivikillustik fr 16/32 (kiilutud 8/12)     h = 15 cm 
-  Kruusliivast dreenkiht (k≥1m/ööp)       h= 20 cm 
-  Täiteliivast aluskiht (vajadusel) k≥0,5m/ööp    h= 20cm 
 
Sõiduautode juurdepääsuala ja kontenerite alune plats jaamahoone vasakul küljel kaetakse 
vastavalt asendiplaanile 112m2 ulatuses "Kartano“ 8cm paksuse kiviga ning lisaks on ette 
nähtud sinna paksem 20cm-ne killustiku kiht. 
 
Tüüp-4  Väljaku (jalgtee) graniitkivi katend  
-  Lõigatud graniitkivi         14x14x6 cm 
-  Paigaldussegu        h = 3 cm 
-  Paekivikillustikust alus fr 32/63 (kiilutud 16/32)    h = 20 cm 
-  Kruusliivast dreenkiht (k≥1m/ööp)       h= 20 cm 

 

Tüüp-5  Sõidutee graniitkivi katend 
-  Klombitud graniitkivi        14x14x10 cm 
-  Paigaldussegu        h = 4 cm 
-  Paekivikillustikust alus fr 32/63 (kiilutud 16/32)    h = 25 cm 
-  Kruusliivast dreenkiht (k≥1m/ööp)      h = 30 cm 
 
Väljakule ringimustri järgi laotavate kivide täpse toote valib ehitaja koos tellija ja 
projekteerija esindajaga enne ehituse algust. 
 
Lisaks kasutatakse projektis maakividest (munakivi-) kindlustust D=10-20cm, mis rajatakse 
10cm betoonalusele. Jalgtee tänavakivi katte serva paigaldatakse 8x20x100 betoonäärekivi. 
Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (15x30x100 cm) peab olema valmistatud tardkivimi 
baasil. 
Projekteeritud graniidist äärekivid on sõidutee graniitkivi ja asfaltkatte vahel ette nähtud 
mõõtudega 15x30x100 ja ülejäänud väljaku osas, mis eraldavad haljasala või tänavakivi 
katendit on graniitäärekivi mõõtudega 8x20x100 cm.  
 

4. MAASTIKUARHITEKTUUR 

4.1 DENDROLOOGILINE HINNANG 
 

Dendroloogilise inventeerimise välitööd ja vormistus on teostatud vastavalt Tallinna 
Linnavalitsuse määrusele nr. 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”, kehtib 
alates 3. maist 2006. Eelnimetatud määrust on sobiv kasutada ka mujal Eestis. 
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Välitöödel hinnati kõik alusplaanil olevad üksikpuud, mille kõrgus oli üle 2m ja 
rinnasdiameeter suurem kui 8cm. Dendroloogilise inventuuri joonisele kanti hinnatud puude 
võrade projektsiooni kontuurid ja vastav jrk number. Objektide andmed on kantud lisaks 
plaanile ka tabelisse.  
Puittaimede haljastuslik väärtus on dendroloogilise inventuuri joonisel ära toodud vastavate 
värvidega: 
I klass – punase värviga  
II klass – sinise värviga 
III klass – rohelise värviga 
IV klass – oranži värviga 
V klass – pruuni värviga 
 
Uuringus esitatud ettepanekud: 
Säilitada kõik väga väärtuslikud, väärtuslikud ja võimalusel olulised puittaimed. Kohad, kus 
vähemväärtuslikud puittaimed segavad väärtuslikemate puittaimede kasvu (kasvavad näiteks 
üksteisele liiga lähestikku), tuleb vähemväärtuslikumad puittaimed likvideerida. Kuigi uuritud 
ala struktuur on pigem korrapärane, paikneb olemaslev kõrghaljastus korrapäratult, vaid 
õunaaia haljasalal ja Raudteejaama peahoone taguse haljasala servas on kohati tajutav 
korrapärane puude paiknemine.  
Uuritud ala projekteerimisel kaaluda võimalust luua korrapärasem kõrghaljastuse struktuur ja 
vana õunaaia alal asendada õunapuud mõne linna keskkonda sobiva viljapuu 
dekoratiivvormiga. IV väärtusklassi puud ja põõsad võib likvideerida.  
Dendroloogiline inventeerimine on koostatud oktoobris 2015  Loovmaastik OÜ poolt  ning 
toodud projekti lisas nr.3. 
 
 

4.2 AJALOOLINE ÜLEVAADE 

 
Valga kujunes tänu raudteele juba 19. sajandi lõpul oluliseks transiidisõlmeks, mis meelitas  
Valka nii kaupmehi kui ka ettevõtjaid. 
Valga raudteejaam rajati koos 1886-1889. aastal valminud Tartu-Valga laiarööpmelise 
raudteega. 1889. aastal avati Valga raudteejaama hoone ja võeti ekspluatatsiooni Valga-
Petseri raudteelõik, mis omakorda oli osa Riia-Pihkva raudteest. Lisaks said Valgast alguse ka 
kitsarööpmeline Valga–Ruhja–Pärnu raudtee ja Valga–Mõniste–Ape–Aluksne–Gulbene 
raudtee. 
Valga jaamahoone) ehitati 1889.a kuid õhiti taganevate sakslaste poolt 1944.a. augustis. Osad 
allikad väidavad, et hoone hävis nõukogude pommirünnakute tagajärjel.  
Jaamahoone rajati koos jaamaga. Esimene jaamahoone oli ühekorruseline tellistest 
historitsistlikus stiilis jaamahoone, pöörddepoo ja töökojad. Raudteetöökodades töötas enne I 
maailmasõda ligi 500 töölist. 
1949. aastal rajati sõjas purustatud jaamahoone asemele suurejooneline stalinistlik 
jaamahoone, mis on väidetavalt sõjavangide ehitatud. Varasemast jaamakompleksist on 
säilinud mitmeid raudteelaste elamuid, kelder, üks raudteehoone. Osaliselt on säilinud 
punasest tellisest historitsistlikke jaama tehnilisi hooneid, osaliselt on neile tehtud 
silikaattellisest nõukogudeaegseid juurdeehitisi.  
Jaamahoone ise on piklik risaliitide ja väljasopististega liigendatud ühe–kahekorruseline 
kelpkatusega hoone, mille silmatorkavaim arhitektuurne osa on seitsmekorruseline 
ruudukujulise põhiplaaniga torn. Hoone oli algselt viimistletud roosaka silekrohviga, 1960. 
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aastatel värviti sinakashalliks. Alates 2000. aastatest kaetud helekollase pritskrohviga. 
Keskkorpuse ja läänetiiva liitekohas hoone tagaküljel asetseb püramiidkatusega torn, mille 
ülemist tagasiastuvat vaatekorrust ümbritseb metallpiirdega vaaterõdu.  
Jaamahoone on täielikult renoveeritud aastatel 2012-2013. Taastatud ja värvitud on fassaad 
ning paigaldatud uus plekkkatus. 
Ajalooline ülevaade koos piltidega on toodud käesoleva projekti maastikuarhitektuurses osas 
LISA 4. 
 

4.3 MAASTIKUARHITEKTUURI ÜLDLAHENDUS 
 

Olemasoleva ruumi ümberkorraldamisega on jaamahoone peaukse ette tekitatud jaamaesist 
ruumi ja Jaama tänava kõnniteed ühendav väljak. Vaba, kergliiklejatele mõeldud ruum avab 
vaated jaamahoonele, sisaldab istumisvõimalusi, madal- ja kõrghaljastust. Väljak on 
kõnniteedega ühes tasapinnas (graniitkivisillutis) ja moodustab kergliiklejate jaoks katkematu 
liikumise. See võimaldab pidada väljakul väikseid laatu, pidusid, kogunemisi – hoone ja tema 
vahetu väliruum on katkematult seotud. Vajadusel saab ajutiselt liikluse sulgeda ning selliselt 
pikeneb jaamahoone sisemus õue, moodustades kvaliteetse suure ruumi erinevate sündmuste 
tarbeks. 
Lisaks on lahendusega avatud rohkem ka krundi kesklinna-poolne nurk ja saabuvate busside 
esine ala. Läbiv jalakäijate ala ühendab seal jaamahoone sõiduteed ja rajatavat sõiduautode 
parklat. 
 

4.4 VÄIKEVORMID JA HALJASTUS 

4.4.1 Väikevormid 
 

Väljakualale on planeeritud ringikujulised kasvualad, mis on seotud olemasoleva 
kõrghaljastusega. Istutusalade ümber  on planeeritud eraldiseisvad üksikud pargipingid ja 
prügikastid. Pingid on maasse betoneeritavatel jalanditel, metallraamil ja puidust kattega ning 
käsitugedega. Prügikast on samuti betoneeritav, puitviimistlusega ja tsingitud 
metallkonteineriga.  

Pargi kesksele väljakule on planeeritud kaks rattahoidlat, millest üks on projekteeritud koos 
katusealusega. Planeeritud rattahoidjad on kaare kujuga roostevabast terasest toru, mis on 
pinnakinnitusega. 

Väljakualale on projekteeritud 2 uut 6m kõrgust pargivalgustit. 

Väljuvate bussikohtade ette, rajatava katusealuse alla, on ette nähtud 1,8m pikkused ja 
käetugedega istepingid, mille jalandid on samuti betoneeritavad. Sarnane pink on planeeritud 
koos prügikastiga ka Jaama pst.6 ette puhkekohale. 

Info pargimööbli ja teiste väikevormide kohta on antud projekti asendiplaani joonistel 1.1-1.3 
ja maastikuarhitektuurses osas LISA 4. 

4.4.2 Haljastus 
 

Vastavalt hinnangule on alal püütud säilitada kõik kõrgema väärtusklassi puud, mis ei jää 
otseselt ehituse alla. Väljaku osas on likvideeritud madalama kui esimese väärtusklassi puud, 
et tekiks vaade jaamahoonele. 
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Väljaku osas säilitatavate puude ümber rajatakse istutusalad vasatvalt püsikukooslustele. 
Istutusalade paigutamisel ei ole lähtutud puutüve ja ringi tsentri kattuvusest, vaid väljaku 
üldisest kompositsioonist. Istutusalade kooslused on antud Lisa 4 tabelis nr 1. 

Parklaga külgnevale jalakäijate alale istutatakse kaks uut puud. Puud on madalamakasvulised 
ja heledatüvelised (himaalaja kased), et võimalikult vähe takistada vaadet jaamahoonele. 

 Puudealustesse istutusaladesse on ette nähtud kasvumuld.  Olemasolev pinnas tuleb 
ettevaatlikult ära koorida (et puude juuri ei vigastaks) ning asendada huumusrikkama mullaga 
(puude juuri ei tohi paksemalt katta kui see eelnevalt oli). Arvestatud on 15 cm paksuse kihiga 

Projektis näidatud teega külgnevad ja pargialad tuleb haljastada kasvumulla ja murukülviga. 
Haljasalad rajada vähemalt 5cm paksusele kasvupinnasele. Ehitustööde käigus rikutud või 
kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi 
sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega 
mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel 
kergesti lagunema.  

Projektiga on ette nähtud likvideerida olemasolevaid puid, ja hekke. Likvideeritavate puude ja 
võsa kännud tuleb juurida ja utiliseerida. Likvideerimine on näidatud ära asendiplaani 
joonistel ja toodud ära mahtudes. Mahavõetavate puude kogus täpsustatakse dendroloogilise 
uuringu käigus.  
 
 

5. RAJATISED 

5.1 KATUSEGA RATTAHOIDLA 
 

Rattahoidla ehitada vastavalt projekti joonistele 5.2; 5.4 ja Lisa 6. Rattahoidla paigaldatakse 
Valga jaamahoone esisele rajatavale väljakule. Rattahoidla plaanimõõtmed on 4,7x2,35m 
ning kõrgus 2,6m. 
Rattahoidla koosneb monoliitsest raudbetoonplokkidest valmistatud vundamendist (3 tk 
mõõtmetega 0,9x1,25x0,7m), millele on kinnitatud teras nelikanttorudest 160x160x12 mm 
postid (pikkusega 2,62m), ning mille külge omakorda on kinnitatud poltühendusega 
liimpuidust GL28h konsoolsed kandevtalad (mõõtmetega 200x120mm). Liimpuidust 
peataladele (pikkusega 2,3m) kinnitatakse puitprussid C24 mõõtmetega 75x100 mm kogu 
varikatuse pikkuselt. Prusside peale paigaldatakse valtsprofiilist plekk koos servaplekkidega 
vastavalt katusetootja juhistele.  
Rattahoidla varikatus rajatakse 5 kraadise kaldega. Lisaks paigaldatakse katusealuse 
madalamasse serva ka sadeveesüsteem vastavalt tootjapoolsetele juhistele, mis ühendatakse 
katuse kohalt hülsiga otse olemasolevasse hoone vihmaveetorru. 
Katusealune on arvutatud kandma omakaalukoormust ning muutuvkoormusena tuule- ning 
lumekoormust vastavalt standardile EVS-EN 1991.  
 

5.2 KATUSEALUNE BUSSIOOTAJATELE 
 

Katusealune ehitada vastavalt projekti joonistele 5.1; 5.3 ja Lisa 6. Katusealune paigaldatakse 
Valga jaamahoone seina äärde sissetulevate bussikohtade ette. Katusealuse plaanimõõtmed on 
19,65x3,0m ning kõrgus 3,89m. 
Katusealuse vundamendi süvendi rajamisel arvestada jaamahoone vundamendi  ja 
kommunikatsioonide paiknemisega. Kindlustustööde meetodid tuleb täpsustada ehitustööde 
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käigus, kui vundamendi süvend on lahti kaevatud.  Varikatuse vundament on valmistatud 
monoliitsest raudbetoonist vundamendiplokkidest (8 tk mõõtmetega 1x1,4x0,9m) 
Vundamendile on kinnitatud terasest S355J2 valmistatud nelikanttoru (200x200x12) mm 
postid (8 tk pikkusega 3,8 m). Posti külge on poltühendusega kinnitatud liimpuidust GL28h 
konsoolsed kandevtalad mõõtmetega 240x120 mm ja pikkusega 2,85m. Liimpuidust 
peataladele kinnitatakse puitprussid C24 mõõtmetega 100x150 mm kogu varikatuse pikkuselt, 
mille peale paigaldatakse valtsprofiilist plekk koos servaplekkidega vastavalt katusetootja 
juhistele.  
Katusealune rajatakse 5 kraadise kaldega jaamahoone poole. Lisaks paigaldatakse katusealuse 
majapoolsesse serva ka sadeveesüsteem vastavalt tootjapoolsetele juhistele, mis ühendatakse 
olemasoleva sadeveesüsteemiga. Täpne sadevee ärajuhtimise lahendus selgub ehitustööde 
käigus.   
Katusealune on arvutatud kandma omakaalukoormust ning muutuvkoormusena tuule- ning 
lumekoormust vastavalt standardile EVS-EN 1991.  
 

 

6. TEHNOVÕRGUD 

6.1 ELEKTRIVÕRGUD 
 

Projekteerimisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni Tehnilised tingimused 
mitteelektriprojektidele nr Nr. 234241  24.09.2015 
 
Rekonstrueeritavale alale jäävad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 0,4 kV maakaabelliinid. 
Ehitustööde käigus tuleb täpsustada elektrikaablite tegelikud asukohad ehitusalal. 
Elektrikaablite paiknemise vähim sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist 
koormust ja pinnase külmumissügavust kuid mitte vähem kui 1,0 meetrit. 
 
Tööde tsoonis kommunikatsioonide rajamisel tuleb vajadusel olemasolevad ristuvad 
elektrikaablid kaitsta lõhestatud toruga D=100. Kaablite kaitsmise vajadus otsustada kaabli 
omanikuga ehitustööde käigus. 
 

6.2 SIDERAJATISED 

 
Tänava projekteerimisel on aluseks võetud AS Eesti Telekom poolt väljastatud 
„Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused Nr. 234241  24.09.2015 ja AS Eesti 
Raudtee väljastatud tehnilised tingimused 11.11.2015 nr 4-1.3.1/2967-1. Kaablite asukohad 
on objektil kontrollitud geodeetiliste uurimistööde käigus. Liinirajatiste rikkumiste eest 
kannab vastutust ehitaja. 
 
Käesoleva tehnilise rojektiga on planeeritud siderajatiste rekonstrueerimine Jaama pst 
tänava-alal ja Jaama pst 12 krundil. Käesolevas projektis antakse ümberehituse 
tehnilised lahendused ja töömahud. 
 
Seoses bussitasku rajamisega Jaama pst-le ning sõidutee laienemisega on projektis ette nähtud 
sidekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja uue kanalisatsiooni rajamine vastavalt väljastatud 
tehnilistele tingimustele.  
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Projektlahendusega on ette nähtud olemasoleva sidekanalisatsiooni rekonstrueerimine Jaama 
pst tänaval 132m meetri ulatuses. Uus kanalisatsiooni asukoht koos kaevudega on 
projekteeritud jalgtee alla 1m sügavusele katendi pinnast. Olemasolev kaabel kaevude (S-1, S-
2 ja S-3) vahel tõstetakse ümber ja kindlustatakse poolitatud kaablikaitse toruga De100. 
Projekteeritud on uued KKS-2 tüüpi sidekaevud PS-2 ja PS-3. Paigaldatakse uus kaabel 
VMOHBU 50x2x0,5 kaevust S-1 kuni PS-3 pikkusega 133m. Lisaks tehakse sidekaablite 
kindlustamine poolitatud kaitsetorudega 2x4m De100 likvideeritava kaevu S-3 ja PS-3 vahel 
ning kaabli jätkumuhvid 2 tk. Olemasolev sidekaabli ühendus tõstetakse 6m ulatuses ümber 
projekteeritud kaevu PS-3. 
Jaama pst 12 krundil rekonstrueeritakse sidekanalisatsioon kaevust PS-3 kuni vaksalihoone 
nurgal paikneva olemasoleva sidekaevuni S-6 47m ulatuses. Olemasolev kaabel koos Eesti 
Telekomile kuuluva kaabliga tõstetakse poolitatud kaitsetorusse De160. Samas mahus (47m) 
on ette nähtud ka uus toru De100 koos kaabliga VMOHBU 50x2x0,5 ja lisaks veel reservtoru 
De100mm. Sügavus kanali torustiku pealt projekteeritud sõidutee katendi pinnani peab jääma 
1m. Siderajatiste lahendused on toodud käesoleva projekti tehnovõrkude joonistel 2.1-2.3. 
 
Peale teetööde teostamist peavad sidetrassid jääma nõuetele vastavale sügavusele ning 
töötsooni jäävad kaevuluugid tuleb tõsta kattepinnaga samale tasapinnale. Käesolevas 
projektis on vajalik tõsta projekttasapinda plaanil näidatud olemasolevad sidekaevud S-1 ja S-
6 ning Allika ja Jaama pst ristmikul paiknev sidekaev.  
 
Siderajatiste asukohtade lahti kaevamiseks kohale kutsuda võrguettevõtte esindaja kaabli 
asukoha näitamiseks ja tööde hindamiseks. Olemasolevad sidekaablid peavad jääma töökorda 
peale ehitustööde lõppu. Tööde teostamine AS Eesti Telekom ja AS Eesti Raudtee sidevõrgu 
liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult nimetatud kaablijärelvalve 
allüksustega. 
 

7. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 

kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 

kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd 

teostada käsitsi.  

Kaevetööd liinirajatiste kaitsetsoonis on lubatud peale kooskõlastamist vastava rajatise 

omanikuga Liini kaitsetsoonis tööde teostamiseks vajaliku loa taotlus tuleb esitada 

kaablivaldajale 10 päeva enne tööde algust. Ilma elektrivõrgu poolse loata on jõukaablite 

kaitsetsoonis töötamine rangelt keelatud. 

Tööde läbiviimisel arvestada “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RTL 2003, 54, 779). 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde alustamist koostab 

ehitaja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis kooskõlastatakse Valga Linnavalitsusega. 

Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 
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8. TEETÖÖDE KOONDTABEL 
 
 

Jrk 
nr 

Art. 
nr. 

Töö kirjeldus Mõõtühik Maht 

I - tsoon.  Valga raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine 
1  ÜLDISED 

1 10202 Load, kindlustused kogusumma 1 

2 10203 Infotahvlid kogusumma 1 

3 10204 Tööpiirkonna korrashoid kogusumma 1 

4 10205 Liikluskorraldus kogusumma 1 

5 10207 Keskkonnanõuded kogusumma 1 

6 10210 Ajutised tööd sh töövõtja objekti kontor kogusumma 1 

7 10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma 1 

8 10212 Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga tund 30 

  

2  EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE 

1 
20203 Heki, võsa raadamine m² 40 

2 
20208 

Üksikpuude langetamine, 
koos kändude juurimisega (freesimisega) 

tk 30 

3 20212 Teemaa-ala puhastamine (korrastamine) m² 4 000 

4 
20301 

Liiklusmärgi eemaldamine 
(koos postide, vundamentidega jne.) 

tk 8 

5 20309 Restkaevu lammutamine tk 2 

6 20311 Busside ootekoja lammutamine tk 1 

7 20312 Vana asfaldi lammutamine jalgteedel m² 419 

8 20313 Äärekivide lammutamine m 504 

9 20314 Jalgteede betoonkivide lammutamine m² 226 

  

3  MULLATÖÖD 

1 30101 Kasvupinnase eemaldamine, h keskm = 25 cm m³ 392 

2 30103 
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine 
(jalgteed) 

m³ 698 

3 30103 
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine 
(sõidutee,mahasõidud) 

m³ 1 789 

4 30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 4850 

  

4  KATEND 

1 40101 
Olemasoleva katte süvafreesimine h/keskm=7cm, 
koos laadimisega autodele, äravedu. 

m² 2 956 

2 40102 
Oleva katte tasandusfreesimine (keskmine paksus 5cm), 
koos laadimisega autodele, äravedu. 

m² 75 

3 40103 hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest 1cm/m² X 

4 40501a 
Killustikalus: h= 15 cm, fr-16/32 mm; kiilutud fr 8/12 mm (jalg- ja 
jalgrattateedel, munakivi laotise all ); segu 7 

m² 1346 

5 40501b 
Killustikalus: h= 20 cm, fr-32/63 mm; kiilutud fr 16/32+8/12 mm 
(kattetaastus, jalgtee graniitplaadi all); segu 7 

m² 471 

6 40501c 
Killustikalus: h= 25 cm, fr-32/63 mm; kiilutud fr 16/32+8/12 mm 
(sõiduteed, parklad, ); segu 3 

m² 3184 

7 40510a Kruusliivast aluskiht (dreenkiht), h=30cm (sõiduteel, parklas) m² 3 213 
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8 40510b Kruusliivast aluskiht (dreenkiht), h=20cm (jalg- ja jalgrattateed) m² 1 434 

9 42001 Kruntimine C50B3-ga (peale AC 20 base) m² 3 125 

10 42002 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) m 188 

10 42003 Pikivuugi kruntimine C50B3 (alumine kiht) m 188 

11 43002a Asfaltbetoonkiht AC 8 surf 70/100, h= 5cm (jalgtee) segu B-2 m² 419 

12 43002b 
Asfaltbetoonkiht AC 12 surf 70/100, h= 4 cm (sõidutee, parklad ); 
segu B-4 

m² 3 192 

13 43003a 
Asfaltbetoonkiht AC 20 base 70/100, h= 6 cm (sõidutee, parklad); 
segu B-4 

m² 3 125 

14 45001a Äärekivid, 30 x 15 x 80(100) cm, betoon m 683 

15 45001b Äärekivid, 20 x 8 x 80(100) cm, graniit  m 74 

16 45001b Äärekivid, 30 x 15 x 80(100) cm, graniit  m 14 

17 45001c Äärekivid, 20 x 8 x 80(100) cm, betoon m 287 

18 45004a 
Parkettkivikate TALU-kivi 100*200mm ), hall , h=6cm 
(sh tasanduskiht liiva-tsemendi segust) 

m² 842 

  
45004a 

Parkettkivikate KARTANO-kivi ), tumehall), h=8cm 
(sh tasanduskiht liiva-tsemendi segust) 

m² 112 

19 

45004c 
Parkettkivikate 40x40 profiilsed plaadid vaegnägijatele 
teeületuskohtadel),hall, h=6cm 
(sh tasanduskiht liiva-tsemendi segust, h= ~5 cm) 

m² 3,2 

20 
45004c 

Klombitud graniitkivisillutis jaamahoone väljakul koos 
paigalduskihiga, sõidutee osa (14*14*10cm) 

m² 120 

21 
45004c 

Graniitkivist sillutis jaamahoone väljakul koos paigalduskihiga, 
jalgtee osa (14*14*6cm) 

m² 381 

22   Metallist kivipiire ringide ümber jm 85 

23 45005 Munakividest laotis betooniga C20/25, h = 10-20 cm m² 22 

  

6  KONSTRUKTSIOONID 

    Varikatus     

1 61401 Liimpuidust talad 120x240 GL28h  L=2,85 m m³ 0,66 

2 
61402 

Puitkonstruktsioonist tekiehitus 100x150x6000 mm C24 ja 
kinnitusvahendid puidukruvid 160x6 mm 304 tk 

tk 62 

3 

60401 
Raudbetooni valu (Vundamendi taldmikud)  1,4mx1,0mx0,8m                                                               
- betoon C30/37 XC3+XD3+ XF4 KK4 CL 0.20 D16/32     - 
armatuur B500st   613 kg                                             

m³ 9 

4 
60601a 

Terasest S355 J2 postide Nelikanttoru 200x200x12mm ja teiste 
teraselementide valmistamine ja montaaž 

t 2,5 

5 

60701 
Teraskonstruktsioonide värvimine  C3                                - K44 
Teknodur või analoog (epokspolüuretaan värvisüsteem, Teknos 
Winter OY või analoog) 

m² 32 

6 
60601b 

Valtsplekist katuse valmistamine ja montaaž koos 
vihmaveesüsteemiga 

m² 59 

7 
60801 

Võõphüdroisolatsioon Tehnomast või analoog vundamendi 
taldmikule 

m² 50 

  

    Rattahoidla     

1 61401 Liimpuidust talad 120x200 GL28h 2,3 m m³ 0,17 

2 
61402 

Puitkonstruktsioonist tekiehitus 75x100x6000 mm C24 ja 
kinnitusvahendid puidukruvid 120x6 138 tk 

tk 23 

3 

60401 
Raudbetooni valu (Vundamendi taldmikud)  1,25mx0,9mx0,7m                                                               
- betoon C30/37 XC3+XD3+ XF4 KK4 CL 0.20 D16/32     - 
armatuur B500st   185 kg                                          

m³ 2,3 
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4 
60601a 

Terasest S355 J2 postide Nelikanttoru 160x160x12mm ja teiste 
teraselementide valmistamine ja montaaž 

t 0,5 

5 

60701 
Teraskonstruktsioonide värvimine  C3                                - K44 
Teknodur või analoog (epokspolüuretaan värvisüsteem, Teknos 
Winter OY või analoog) 

m² 10 

6 
60601b 

Valtsplekist katuse valmistamine ja montaaž koos 
vihmaveesüsteemiga 

m² 11 

7 60801 
Võõphüdroisolatsioon Tehnomast või analoog vundamendi 
taldmikule 

m² 13 

  

7  LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
1 70101 Liiklusmärgid (koos postide, vundamentidega jne.) tk 52 

    sh. liiklusmärgi postid tk 18 

2 70202 Teekattemärgistus termoplastikuga m² 110 

3 70202 Teekattemärgistus värviga (sinine) m² 30 

  

8  TEHNOVÕRGUD 

Telekommunikatsioonisüsteemid 

1 80203 Sidekapi demontaaz tk 1 

2 80211a Sidekaevu lammutamine tk 3 

3 80208a 
Kaablikaeviku kaevamine, kaabli paigaldamine torusse 2xDN110 
ja taastamine 

m 136 

    De110 kaablikaitse torud m 366 

4 80208b 
Kaablikaeviku kaevamine, kaabli paigaldamine torusse 1xDN160 
ja taastamine 

m 47 

    De160 kaablikaitse torud m 47 

5   Sidekaevu tõstmine projekttasapinda tk 1 

6 80211b Sidekaevu ehitus tk 2 

7 80214 Sidekaabli ümbertõstmine m 7 

8 80216 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 183 

          

Välisvalgustus 

1 80125 Maanduskomplekti paigaldus tk 14 

2 80308 
Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega 
torusse/torudesse koos taastamisega 

m 250 

3 80316 Valgustuse metallmasti h=6m paigaldus koos jalandi ja valgustiga tk 2 

3 80316 Valgustuse metallmasti h=10m paigaldus koos jalandi ja valgustiga tk 2 

4 80323 Valgustusmasti ümbertõstmine (metallmast koos jalandiga) tk 7 

5   Lisavalgusti paigaldamine olemasolevale mastile tk 1 

6 80134 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 250 

          

Kanalisatsioon 

1 80501a Kaitsetoru kanalisatsioonile (vundamendi all) m 2,2 

2 80501b Kaitsetoru veetoruleDN160 (vundamendi all) m 2,2 

3 80801a 
Sajuveetoru PP SN8 (T8), De 200 mm, 
sh kaevik, täide, alused, materjalid, jne 

m 75,3 

4 80801b 
Sajuveetoru PP SN8 (T8), De 160 mm, 
sh kaevik, täide, alused, materjalid, jne 

m 54 

5 80802a 
Sajuvee restkaev vihmaveetorude alla  
400x400mm kiudbet., malmist kandiline restkaas 

kompl. 5 

6 80802b 
Sajuvee restkaev, teleskoopne, 130 l settekotiga 
D 400/315, malmist restkaas 

kompl. 3 
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7 80802c 
Sajuvee restkaev, teleskoopne, 300 l settekotiga 
D 560/500, malmist restkaas 

kompl. 9 

8 50202a 
Vaatluskaev, teleskoopne, 
D 400/315, malmist umbkaas 

kompl. 2 

9 50202b 
Vaatluskaev, teleskoopne, 
D 560/500, malmist umbkaas 

kompl. 2 

10 50203 Muda-õlipüüdur ENS-10LM kompl. 1 

11   Kaevuluukide tõstmine projekttasapinda tk 26 

12   Restluugi asendamine malmist umbluugiga (40T) tk 1 

  

9  MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 

1 90201 Haljastamine, murukülv kasvupinnasel h=5-7cm (III-klass) m² 2 295 

2 90305 Haljastustööd, pargi haljastus (puude, põõsaste istutamine) kogusumma 1 

3 91101 Bussiootekoda (jaama pst) tk 1 

4 93001 Prügikast tk 10 

5 93003a Pargipink (ühekohaline) tk 31 

6 93003b Pargipink (kolmekohaline) tk 3 

7   Rattahoidjad (raami kinnitus ja materjal roostevaba teras) tk 8 

8   Infopost tk 1 

  

II- tsoon.  Jalg -ja jalgrattateed Allika tn ( 112m) ja Jaama pst (190m) 

1 10202 Load, kindlustused kogusumma 1 

2 10203 Infotahvlid kogusumma 1 

3 10205 Liikluskorraldus kogusumma 1 

4 10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma 1 

  

2  EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE 
1 20212 Teemaa-ala puhastamine (korrastamine) m² 1 800 

2 20301 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamentidega jne.) tk 2 

3 20312 Vana asfaldi lammutamine jalgteedel ja mahasõitudel m² 467 

4 20313 Äärekivide lammutamine m 35 

  

3 MULLATÖÖD 
1 30101 Kasvupinnase eemaldamine, h keskm = 20 cm m³ 20 

2 30103 
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine 
(jalgteed, mahasõidud) 

m³ 233 

3 30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 850 

  

4  KATEND 

1 40102 
Oleva katte tasandusfreesimine (keskmine paksus 5cm), 
koos laadimisega autodele, äravedu. 

m² 48 

2 40501a 
Killustikalus: h= 15 cm, fr-16/32 mm; kiilutud fr 8/12 mm (jalg- ja 
jalgrattateedel,); segu 7 

m² 746 

3 40501b 
Killustikalus: h= 20 cm, fr-32/63 mm; kiilutud fr 16/32+8/12 mm 
(sõiduteel); segu 7 

m² 42,3 

4 40510b Kruusliivast aluskiht (dreenkiht), h=20cm (jalg- ja jalgrattateed) m² 821 

5 42002 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) m 112 

6 43002a Asfaltbetoonkiht AC 8 surf 70/100, h= 5cm (jalgtee) segu B-2 m² 536 

7 43002b Asfaltbetoonkiht AC 12 surf 70/100, h= 4 cm (sõidutee); segu B-4 m² 99 
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8 43003a Asfaltbetoonkiht AC 20 base 70/100, h= 6 cm (sõidutee,); segu B-4 m² 42 

9 45001a Äärekivid, 30 x 15 x 80(100) cm, betoon m 137 

10 45001c Äärekivid, 20 x 8 x 80(100) cm, betoon m 161 

11 
45004a 

Parkettkivikate KARTANO-kivi ), hall (punane), h=6cm 
(sh tasanduskiht liiva-tsemendi segust) 

m² 149 

12 45004c 
Parkettkivikate 40x40 profiilsed plaadid vaegnägijatele 
teeületuskohtadel),hall, h=6cm 

m² 5 

  

7  LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
1 70101a Liiklusmärgid (koos postide, vundamentidega jne.) tk 19 

    sh. liiklusmärgi postid tk 6 

2 70202 Teekattemärgistus termoplastikuga m² 9 

  

8  TEHNOVÕRGUD 

Välisvalgustus 

1 80308 
Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega 
torusse/torudesse koos taastamisega 

m 16 

2 80316 Valgustuse metallmasti h=6m paigaldus koos jalandi ja valgustiga tk 2 

3   Kaevuluukide tõstmine projekttasapinda tk 3 

  

9  MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 

1 90201 Haljastamine, murukülv kasvupinnasel h=5-7cm (III-klass) m² 342 

2 93001 Prügikast tk 1 

3 93003 Pargipink (kolmekohaline) tk 1 

  

III- tsoon.  Jalg -ja jalgrattatee  Jaama pst (108m) 

1 10202 Load, kindlustused kogusumma 1 

2 10203 Infotahvlid kogusumma 1 

3 10205 Liikluskorraldus kogusumma 1 

4 10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma 1 

  

2  EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE 
2 20212 Teemaa-ala puhastamine (korrastamine) m² 580 

3 20301 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamentidega jne.) tk 1 

4 20312 Vana asfaldi lammutamine jalgteedel ja mahasõitudel m² 157 

5 20313 Äärekivide lammutamine m 64 

  

3 MULLATÖÖD 

1 30101 Kasvupinnase eemaldamine, h keskm = 20 cm m³ 14 

2 30103 
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine 
(jalgteed, mahasõidud) 

m³ 77 

3 30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 300 

  

4  KATEND 

1 40102 
Oleva katte tasandusfreesimine (keskmine paksus 5cm), 
koos laadimisega autodele, äravedu. 

m² 112 

2 40101 
Olemasoleva katte süvafreesimine (keskmine paksus 7cm), 
koos laadimisega autodele, äravedu. 

m² 165 
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3 40501a 
Killustikalus: h= 15 cm, fr-16/32 mm; kiilutud fr 8/12 mm (jalg- ja 
jalgrattateedel,); segu 7 

m² 277 

4 40501b 
Killustikalus: h= 20 cm, fr-32/63 mm; kiilutud fr 16/32+8/12 mm 
(sõiduteel); segu 7 

m² 46,5 

5 40510 Kruusliivast aluskiht (dreenkiht), h=20cm (jalg- ja jalgrattateed) m² 291 

6 42002 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) m 150 

7 43002a Asfaltbetoonkiht AC 8 surf 70/100, h= 5cm (jalgtee) segu B-2 m² 252 

8 43002b Asfaltbetoonkiht AC 12 surf 70/100, h= 4 cm (sõidutee); segu B-4 m² 156 

9 43003 Asfaltbetoonkiht AC 20 base 70/100, h= 6 cm (sõidutee,); segu B-4 m² 109 

10 45001 Äärekivid, 30 x 15 x 80(100) cm, betoon m 154 

11 45004 
Parkettkivikate 40x40 profiilsed plaadid vaegnägijatele 
teeületuskohtadel),hall, h=6cm 

m² 1,2 

  

7  LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
1 70101a Liiklusmärgid (koos postide, vundamentidega jne.) tk 6 

2 70202 Teekattemärgistus termoplastikuga m² 18 

  

8  TEHNOVÕRGUD 

Telekommunikatsioonisüsteemid 

1   Sidekaevu tõstmine projekttasapinda tk 1 

Välisvalgustus 

1 80308 
Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega 
torusse/torudesse koos taastamisega 

m 11 

2 80316 Valgustuse metallmasti h=6m paigaldus koos jalandi ja valgustiga tk 1 

3   Lisavalgusti paigaldamine olemasolevale mastile tk 1 

4   Kaevuluukide tõstmine projekttasapinda tk 1 

  

9  MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 

1 90201 Haljastamine, murukülv kasvupinnasel h=5-7cm (III-klass) m² 148 

  

IV- tsoon.  Jalg -ja jalgrattatee  Tehnika tn (122m) 

1 10202 Load, kindlustused kogusumma 1 

2 10203 Infotahvlid kogusumma 1 

3 10205 Liikluskorraldus kogusumma 1 

4 10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma 1 

  

2  EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE 
1 20212 Teemaa-ala puhastamine (korrastamine) m² 720 

2 20312 Vana asfaldi lammutamine m² 170 

3   Betoonplaadi lammutamine m² 5 

  

3 MULLATÖÖD 
1 30101 Kasvupinnase eemaldamine, h keskm = 20 cm m³ 46 

2 30103 
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine 
(jalgteed, mahasõidud) 

m³ 47 

3 30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 510 

  

4  KATEND 

1 40501a 
Killustikalus: h= 15 cm, fr-16/32 mm; kiilutud fr 8/12 mm (jalg- ja 
jalgrattateedel,); segu 7 

m² 330 
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2 40501b 
Killustikalus: h= 25 cm, fr-32/63 mm; kiilutud fr 16/32+8/12 mm 
(sõiduteel); segu 7 

m² 35,4 

4 40510 Kruusliivast aluskiht (dreenkiht), h=20cm (jalg- ja jalgrattatee) m² 347 

5 43002a Asfaltbetoonkiht AC 8 surf 70/100, h= 5cm (jalgtee) segu B-2 m² 300 

6 44006 Freespurust kate laotamine ja tihendamine h=15cm m² 174 

7 45001 Äärekivid, 30 x 15 x 80(100) cm, betoon m 135 

  

7  LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
1 70101a Liiklusmärgid (koos postide, vundamentidega jne.) tk 4 

    sh. liiklusmärgi postid tk 2 

  

8  TEHNOVÕRGUD 

Välisvalgustus 

1 80323 Valgustusmasti ümbertõstmine (koos kaabli ja jalandiga) tk 1 

  

9  MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 
1 90201 Haljastamine, murukülv kasvupinnasel h=5-7cm (III-klass) m² 112 

 
 

Seletuskirja koostaja:                         Meelis Kleinson  

 

 
 


