Maanteeameti peadirektori käskkirja „Täiendavad tehnilised tingimused teele
ehitusperioodiks“ lisa

Tee ehituseaegsed tehnilised tingimused
Jrk
nr
1

Näitajad
Liiklusintensiivsus

2

Nõutav keskmine
IRI arv maanteedel
*

3

Nõutav keskmine
IRI arv peab olema
tagatud, päevadega

4
5

6

7

8

9

10

Mõõtühik

Liiklusintensiivsus
Märkused

autot/
ööp
mm/m

kuni
500
20

5003000
15

üle
3000
10

päeva

5

1

1

Teekatte defektid
Auk läbimõõduga
üle 20 cm ja
sügavusega üle 5
cm
Üle 5 cm sügav ja
üle 20 cm laiune
läbikaeve
Üle 5 cm sügav ja
üle 20 cm laiune
läbikaeve peab
olema täidetud,
juhul kui ajutine
kate on rohkem kui
2 nädalat,
minimaalne katte
tüüp
Augud läbimõõduga
alla 20 cm ja
sügavusega 2,5 kuni
5cm
Roopad, lubatud
suurim sügavus,
kiiruspiirang kuni
70 km/h
Roopad, lubatud
suurim sügavus,
kiiruspiirang üle
70km/h

nõutav kui puudub 30
piirang, väljaspool tööaega,
tehnoloogilise pausi ajal kui töid ei toimu
nõutav kui puudub 30
piirang, väljaspool tööaega,
tehnoloogilise pausi ajal kui töid ei toimu
ei või esineda üle 1 ööpäeva ,
nõutava tähistuse korral 5
tööpäeva kui IRI üldnõuded
on tagatud
ei või esineda üle 1 ööpäeva,
nõutav tähistus

purust.
kruus,
freespuru

Asfaltbetoon

Asfaltbetoon

ei või esineda üle 1 ööpäeva,
nõutav tähistus

võib esineda kui IRI
üldnõuded on tagatud
cm

10

5

5

võib esineda, liiklusohu
korral nõutav tähistus

cm

8

3

3

võib esineda, liiklusohu
korral nõutav tähistus

1

11

12

13

14

Teekatte defektide
tähistamise/likvidee
rimise aeg
Materjali vall ei tohi
takistada vee
äravoolu kattelt ja
vee kogunemist.
Tähistamine üle 50
km/h //
likvideerimine
Külgnähtavus
külgkraavi
välimisest või
mulde alumisest
servast, peab olema
vähemalt
Rohu suurim
lubatud kõrgus
maantee
eraldusribal,
teepeenral ja
haljasribal

tund/p
äev

24/7

24/5

24/3

tund/p
äev

*/3

24/3

24/3

m

1

4

9

m

0,7

0,7

0,7

niita 1x; kruusateedel üle
0,7m rohu kõrguse korral;
Nõutav, kui pinnad ei ole
remondimahtudes, puudub
vastav märge
hanketingimustes, pinnad on
töötlemata, remondi kestvus
kauem kui 3 kuud
võib esineda, liiklusohu
korral nõutav tähistus,
tähistuseta mitte üle 5cm

Tehnovõrkude kaas
cm
10
5
5
või kapekaas võib
15 olla kõrgemal või
madalamal teekatte
pinnast,tähistatud
Kaas võib olla
cm
5
5
2
kõrgemal või
16
madalamal teekatte
pinnast, tähistamata
Tolmutõrje kastmise korda,
3x
5x
7x
vajalik vee hulk 2 l/m²,
teel, kogu objektil,
päevas
kokkuleppel Inseneriga võib
17 tolmu tekkimisel,
kasutada väiksemat
kuiva ilma korral,
kulunormi
kuni
* kui olemasolev kate jääb liikluse alla, siis lähtuda teekatte defektide nõuetest
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