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koorlkbetoonlst kupll
"traageldamlne"

2071. aasta juulis avab meremuuseum Lennusadamas
kiilastuskesku s e E simes e maailmas 6j a aj al raj atud
koorikbetoonangaarides. Vanad unikaalsed hooned
rekonstrueeritakse selle tarvis p6hjalikult ' '

spetsiaaltrjrina.

LAURI LEET
aun. eet@presshouse.ee

Nordecon Internatiorral AS ja Nor-
decon Ehitus AS s6lmisid kdesoleva
aasta kevadel iihispakkujatena Eesti
Meremuuseumiga ehituslepingu, mille
kohaselt rekonstrueeritakse Tallinr.ra
Lennusadama vesilennukite angaarid

muuseumi ekspositsioonihooneks.
Tcicide maksumus on umbes 111 mil-

ionit krooni, ehitamine h6imab aasta-
tel 1916-1917 valminud monoliitsest
raudbetoonist hoone restaureerimist.
muuseumikiirlaliste teenindamiseks
vajalike ruumide ehitamist, krundi
heakorrastust ning vdlistrasside raia-
mist. Kolme s{H.d.rilise kupli ja seitsme

silindrilise koorikkattega iihekorr"u..-
lise arhitektuurimdlestise hoonealu:-..
pind on ligikaudu 625O ruutmeetrit.

Lennusadama vesilennukite ren, -

veerimistricide juures on tiihtsan"rar
osad kolm kupiisarnast angaari: lin-
napoolset nimetavad ehitajad esinte-
seks, keskmist teiseks ning merepool-
set vastavalt kolmandaks. Erakordseli
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Suur ja atraktiivne meremuuseum vddrikas hoones

I Lennusadamas asuvad aastatel 1916-1917 ehitatud koorikbetoonangaarid

on haruldane ajaloo- ja arhitektuurimalestis, sest tegu on toenaoliselt maailma

esimeste suuremahuliste, 50 x 100 meetri suuruse pOhiplaaniga angaaridega,
mida sildavad kolm Uhteliidetud raudbetoonkoorikust kuplit, igaUks neist tugede

sammuga 35 x 35 m, paksus harjal on B cm ja tugede juures 12 cm. Need ehitas
ja projekteeris Taani firma Christiani & Nielsen. Peeter Suure merekindluse osana

rajatud angaarid olid mOeldud mahutama tolleaegseid suurimaid vesilennukeid.

1920.-1930. aastatel tegutses angaarides Eesti Kaitsevee merelennusalk. Hiljem toi-

metas Lennusadamas sadama abilaevastik ja Balti Laevastiku Ehitusvalitsus. Parast

1989. aastat kuulus Lennusadam erinevatele omanikele, kuni see l6ks 2006. aastal

l6plikult tagasi riigi omandusse.
2011. aasta juulis avab meremuuseum Lennusadamas kUlastuskeskuse, millest

saab Uks suuremaid ja atraktiivsemaid meremuuseume kogu POhja-Euroopas. Selles

tutvustatakse Eesti merenduse ja meretehnika ajalugu ning ponevaid eksponaate

nagu allveelaev Lembit, puujaht Haili, suured rannakaitsekahurid, elusuuruses vesi-

lennuk ja mitmed teised vees6idukid. Ehitustoode kiiigus taastatakse kolm unikaal-

set koorikbetoonist sfddrilist kuplit ning rajatakse p0nev interaktiivne ekspositsioon.

Ekspositsioon luuakse kolmetasandilisena: 0hk, veeliin ja vesi. lga eksponaat on

oma loomulikus keskkonnas.

Allikas: Eesti Meremuuseum

Kohe hakati ka ntiidistdid tegema, et
tellija saaks veenduda valitud mater-
jalide ning tciciv6tete sobir,uses. Lisaks
alustati olemasoleva raudbetoonist
kuplite puhastamist liivapri tsiga.

Otseselt varisemisohtlikke osi pole
palju: vaid kahe merepoolse torni
vahelaed, mis tuleb vastavalt projek-
tile lammutada ning uued ehitada.
Pdrast tijcjdega alustamist ja kuplite
puhastamist on ilmnenud, et renovee-
rimistciride maht pragude ndol on olu-
liselt suurenenud.

Eestis seninegematu
"traageldust<i<i"

Nordecon Ehituse objek-
tijuht Alari Kompus
selgitab juulis ajakir-
janiku kiilaskiiigu
ajal renoveerimis-
toid jdrgmiselt:
"Leibivad praod
"tr aagel d am e "

kinni, pindmistel
pragudel md.d-

ratakse nende
suund betoonis,
p uh astatakse
ja injekteeri-
takse." Pragu-
sid on projekti
jdrgi kahel
kuplil kokku
koguni 1602
m ja pindade "-;i. AS-i Peritellingute

osakonna juhataja
Andres Klaar.

puhastamisel
selgub tegelik

massiivsed kuplid on 36-meetrise lzibi-
m66dugaja kuni 2o m k6rged, nende
rajamise aega,20. saiandi algus, arves-

tades t6eliselt imposantsed ehitised.
Ehitustciciv6tja alustas suursuguste

koorikbetoonehitiste juures tticid 22.
aprillil, mil kohe algas lammutustcici:
endised fassaadid, vanad plokid, puit-
osad, tdited ia silikaadid vbeti maha.
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kupli iiremine serv. 160 tonni teilinguid paigardati to inimesega 15 peeva
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Esmalt vajas tellingutega toestamist

maht- Sellist pragude,,traageldamise,,
tehnikat on Eestis ka varem kasutatud.
nditeks sildade renoveerimisel.

"Esmalt tuleb kindlaks teha prao
suund, seejdrel see risti lahti loigata,
puhastada epo-pdhise materjaliga 

"ning.

kuni ro Ba r6hu alt injekteeiim[" rruif,
sisse pumbata. pd.ckerite ehk oma_
laadsete ventiilide kaudu pumbatakse
betoonkonstruktsiooni .ir." injek_
teerirnise segu, neid on projekti jzirgi
plaanis kohne kupli peaG paigaliad"a
70OO-9OOO," mzirgib Kompus- Reno_
veerimistcicide projekt on peaprojek_
teerija I(OKO tuhitektid Oi koosta_
tud projekti osa. Renoveerimissiistee_
mina on hasutatud Sika toodangusse
kuuluvate materjalide kompljsset
raudbetoonkonstruktsioonide taasta_
miseks vril|a tciritatud iahendust.

"Renoveerimistcicid on p6himahus
kdsitcirjna teostatavad. Siin on vaja
teha tciid maleruudustikuna, tsooniie
kaupa ning- kahjuks ei ole selle tcici juu_
res v6imalik inimressursi suurenda_

:'
<::\

Kui temperatuur uletah 23 oe, e[ saa toid te-
kuna injekteei^irnise vaii{ pumpades kivineb
toorii,ct m uutu h knsutustq6lbmatuks

F. - :r:!r

t
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misega tcicide tegemist olulisel mddral
kiirendada," tdiendab Raul Ojala, Nor_
decon Ehituse ehitusdirektor]

Juulis paigaldasid tddmehed esimesel
kuplil pdckereid ning tegid injekteerimis_
1ctid. Tdid raskendas asiaolu, et ohuluse
kaahrtlustel on iihe ruutmeetri kohia
kupli peal lubatud piirkoorrnuseks kuni
1OO kg. Pdrast kuplite renoveerimist kae_
takse betoonpind pritsvahuga ning v66p_
hiidroisolatsiooniga, tcicidega talatakse
normkoormused Eesti tingimustes.

"Samal ajal on raskuseks olnud ka
meidjuulis 6nnistanudkuumadilmad _
kui temperatuur iiletab 25 oC, ei saa
tciid teha. kuna injekteerimise vaik
pumpades kivineb ja tdciriist muutub
kasutuskblbmatuks. Kupli betooni
pindmine temperatuur t6useb pdeval

iile 35 "C ja seet6ttu ei ole tciid r,6ir.. .

teostada muul ajal kui varajastel i: ,

mikutundidel," toob Veiko Krautma:
vdlja esile kerkinud vdljakutseid.

Lisaks ei ole injekteerimine ai:
kene protsess. mis on kuumade ilr .

dega raskendatud, veel tekib rni.-
betoonpinna katmisel lerrocard,_
mis kaitseb betooni edasise karbor.._
s.eerimise eest. pohjuseks on asjaolu. 

=.f'errocard sisaldab alkoholi ning kuurr .

aluspinna ja ilmaga aurab osaLetoonr_
pinnaie v66batud materjaii lihtsalt ar.
ning kvaliteeti on raske tagada.

Analiilisid, dokumenteerimised
ja katsekehad
"I(ogu renoveerimistcjid iseloomus_
tab vajadus v6tta palju ndidiseid ehk
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packerite ehk omalaadsete ventiilide kaudu pumbatakse betoonkonstruktsiooni sisse injekteerimise segu.

-ratsekehi saamaks kindlust, miliises
-,iukorras mingi hooneosa on," selgitab
:rojektijuht Veiko Krautmann ning
'dtkab: "Huvitav fakt on see, et niiv6rd
.uurte betoonpindade juures. nagu
need sfddrid, on kasutatud k6igest
uhekihilisi sarruseid, millest m6ned
on korrodeerunud, m6ned osad tuleb
lahetada, aga vdljavahetust vajavate
osakaal jddb kindlasti allapoole."

Suur ja keeruline objekt nduab ehi-
tajatelt ka tavaplrasest p6hjalikumat
analiiiisi ning dokumenteerimist, niii-
teks kavatsetakse konstruktsiooni uuri-
miseks luua nn postide pdevik, kuhu
saab k6ik vajalik kirja: mis seisukorras
kandvad osad objektil olid ning milli-
seid t6id on nende juures teostatud.

14,. juuli 2o11 toimub muuseumi
ametlik avamine, renoveerimise osa

peab olema valmis enne kiilmade saa-

bumist. Muuseum ise on planeeritud
uhke, mitmete p6nevate lahendustega:
kasutatakse merekiitet, osa vanu kdsitsi
tehtud tornide kiviplokke kavatsetakse
ehituse juures taaskasutada.

Juulis oli objektil seitse alltdij-
v6tufirmat, mida lisandub veel siigi-
sel, umbes <1,O tdrjmeest teevad sfid-
ride juures "traageldamisttiid". Objekti

Huvitav fakt on see, et niivdrd suurte
betoonpindade juures, nagu need sfii5rid,
kasutatud k6igest uhekihilisi sarruseid,"

on

19,3 m ning madalamast kohast on
k6rgus 1o,B m.

"Tegemist on tavaliste moodultel-
lingutega, aga nende maht ja hulk on
erakordne: kokku paigaldasime 16o
tonni tellinguid. 17. mail asusime neid
paigaldama - keskmise sfidri sisemisi
tellinguid paigaldas 1o inimest kokku
15 dripdeva," riiiigib AS-i Peri tellingute
osakonna juhataj a Andres Klaar.

Esmalt oli vaja tellingutega esimese
kupli iilemist serva toestada. "Kokku-
v6ttes pidime pdris t6siselt nuputama,
kuidas saaks vdlja mdelda sellise siis-
teemi, mis n6uaks v6imalikult vdhe
haruldasi tellinguosi, et saaks oma
varusid maksimaaiselt dra kasutada
ja vastata ikka ehitaja nduetele mak-
simaalselt," rrieigib Andres Klaar ning
tutvustab seejdrel haruldast tellin-
gutesiisteemi, mis on ehitusmeestele
t6eliselt mugav ja stabiilne, meelsasti
aiakiria Ehitaia ajakirjanikule.

s6nab Veiko Krautmann.

hinna ajab suureks just renoveerimise
suhteline kallidus: materjalid, sead-
med, tricivahendid. Triciprotsessi koor-
dineerimine ei ole lihtne: igal n6upida-
misel on kohal tellija, inseneq arhitekt
ja ka muinsuskaitse, kelle eesmdrk on
hoone v6imalikult originaalildhedane
s[ilitamine.

Tellingute maht valjus
tavapiiridest

Lisaks sfidride vdliskiilgedele teosta-
takse renoveerimistcidd ka sfJdri kup-
lite "sees", nende sisemistel kiilgedel,
mille jaoks oli vaia paigaldada keerulisi
ning massiivseid tellinguid, mis tel-
liti As-ilt Peri. Juulis olid tdhtsamad
tellingud paigaldatud keskmise sfidri
sisse, augusti jooksul t6stetakse need
iimber merepoolsesse. Keeruliseks ja
erakordseks teeb teilingute paigalda-
mise asjaolu, et seinte k6rgus kuplite
diires muutub. K6ige k6rgem osa on
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