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- Kambrium-Vendi veekiht on P-Eestis intensiivselt kasutusel, liigtarbimine võib 
viia vee sooldumiseni merevee sissetungi tulemusena või soolase vee 
ülestõmbamise tõttu

- Viimsi poolsaarel on hulgaliselt puurkaeve (eriti rannikul), millega tuleks 
arvestada, et tunneli läbindamine ei hakkaks neid mõjutama

- Viimsis on kaks erinevat veekihti, mis on omavahel hästi isoleeritud

- Ülemisel veekihil on väga hea ühendus merega

- Tunneli laugel kulgemisel läbi väikese paksusega ülemise veekihi võib tunnel 
tekitada veetõkke, mis hakkab oluliselt mõjutama põhjavee liikumissuundi 
(halva kavandamise korral võib põhjustada intensiivset merevee sissetungi) 

- Alumisel veekihil on oht sooldumiseks soolase põhjavee ülestõmbamise ja 
merevee sissetungi tõttu

Hüdrogeoloogia
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EDIACARA JA MURENEMISKOORIKU  GEOTEHNILISED UURINGUD

 Settekivimite ja murenemiskooriku litoloogilised ja mineraloogilised analüüsid geotehnilistes uuringutes
kasutatud proovidele
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F523 - 127,0 m (terade suurus μm)

Phase name Wt% Rietveld

Quartz 36

Dolomite trace

Orthoclase 10

Microcline 34

Kaolinite 10

Anatase trace

Biotite trace

Tugevalt porsunud rabakivigraniit
F515 Maardu – 187,0 m

Eriteraline kvartsliivakivi, F523-127,0 m

Phase name Wt% Rietveld

Quartz 29

Orthoclase 2

Muscovite-2M1-Fe 14

Kaolinite 32

Anatase 2

Hematite 11,59

F540 Maardu Ülgase – 155,0 m

ρ=1.92 (g/cm3)

ρ=1.95 (g/cm3)
ρ=1.93 (g/cm3)

ls(50)=1.91 MPa

ls(50) =1.71 MPa

ls(50) =0.85 MPa



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

LÄBINDAMISTEHNOLOOGIAD

 Alternatiivsete läbindamistehnoloogiate analüüs kilpläinduskombaini kõrval, läbindamiseks Tiskre
liivakividest kuni aluskorrani

 Läbindamise mahud ja kiirused

 Läbindamisskeemid

 Külmutusvõrkude skeemid

 Toestamise ja hüdroisolatsiooni skeemid

 Strazdin, A. 2109. Tallinn-Helsingi tunneli Eesti poolse portaali kombainläbindamise tehnoloogia. 
Bakalaureusetöö.



Võimalikud tunnelipuurimis masinad (TBM)
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Mäerõhu
kompenseerimisega

http://www.nfm-technologies.com



Võimalikud tunnelipuurimise masinad (TBM)
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