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Nappide kuude ja lõpuks
isegi ühe käe sõrmedel
loetud päevade jooksul

tuli ehitajatel tõsiselt pinguta-
da, et võitjaks tulla ning jalg-
pallistaadion sportlastele üle
anda. Tegijad – igaüks eraldi ja
kõik koos – väärivad aplausi!
Tore, et tehtu trumbiks kuju-
nes esimeses mängus meie
meeste värav, mis pani rõkka-
ma kogu Eestimaa. 

Kuidas jalgpallistaadion nii
lühikese ajaga konditsiooni
viidi? Kas ehitajate teel oli pal-
ju kive ja kände, nördimuse
kõrval ka rõõmuhetki?  

Lilleküla jalgpallikomplek-
si rajamisest sai nii enne kui

pärast 2. juunit juttu aetud be-
toonitööde juhtija, OÜ Roxor
Ehitus tehnilise tegevjuhi Ka-
lev Ramjalaga. 

Moto: kui lubad, 
siis täida

Pahatihti lõpevad paljud head
ettevõtmised krahhiga just
seetõttu, et osalejad pole sõna-
pidajad. Kalev Ramjalg (36):
“Ei tea, kas oleme liiga vana-
moelised, kuid meie peame
loomulikuks, et kui mingi lu-
badus antakse, siis tuleb see
tingimata ka täita.” Veel lisas
ta, et kõik nõudmised ja soo-
vid ei pea olema enne töö alus-

tamist paberil kirja pandud.
Suusõnaline kokkulepe on
mõnele mehele nagu hane sel-
ga vesi. 

Töögraafik aina muutus

Vaiade rammimist ja rostvärgi
tegemist alustati staadioni ehi-
tusplatsil juba mullu novemb-
ris. Järgmiseks kuuks oli paika
pandud esimese nelja korruse
ning vahelagede valamine. Se-
da nägi ette ka detsembris val-
minud esialgne töögraafik. Na-
gu ikka olid seal täpselt kirjas
kõikide tööde kestused ja vaja-
minevate jooniste saabumis-
kuupäevad. Lõplikuks täht-

ajaks oli loomulikult 2. juuni.
Mullu detsembris toimu-

nud ehitajate ja projekteerijate
läbirääkimistel ütlesid ehitajad

STAADIONI EHITAJAD
VÄÄRIVAD KIITUST
2. juuni õhtul kogunes 9000 jalgpallifänni äsja mänguvalmis saanud Lilleküla staadioni tribüünidele ning
kümned tuhanded spordisõbrad seadsid end televiisori ette kodus. Mäng tugeva vastasega kujunes
niisama pingeliseks nagu sellele eelnenud projekteerijate ja ehitajate töö. Viimaste järeleandmatuks
vastaseks oli aeg (vt Ehitaja nr 10/2000 “Jalgpallistaadion Lillekülla”).

Kalev Ramjalg
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otse välja, et kui joonised hak-
kavad saabuma graafikus ette-
nähtud tempoga, siis pole
reaalne Lilleküla staadionil
rahvusvahelist suurvõistlust
korraldada.

Kalev Ramjalg meenutas,
et omavahelistes vestlustes ol-
di põhimõtteliselt nõus sellest
tellimusest loobuma. Ehitajate
soov oli jooniste saabumist
tunduvalt kiirendada. Projek-
teerija vajab aga eelnevalt arhi-
tekti koostatud jooniseid. 

Mainitud nõudmist arves-
tades esitasid projekteerijad
jaanuari algul uue graafiku.
Endiste kollaste täpikeste kõr-
val oli sinna punaste punkti-
dega märgitud, millist tööd
millal ja millises sektoris
peaks tegema. Jooniste saabu-
misaeg oli varasemast kiirem,
kuid betoneerijaid ei rahulda-
nud seegi tempo. Nende nõud-
miste taga oli endiselt muutu-
matuna püsiv 2. juuni.

12. jaanuariks panid ehita-
jad tööde graafiku kokku oma
nägemuse järgi. Objekti täht-
ajaliseks valmimiseks oli selles
mustade täpikestega märgitud
päevad, millal tuleb püstitada
esimene kraana, millal mon-
teerida teine, kolmas, neljas
jne. Järgnesid postide, tribüü-
nide ja vahelagede ning alumi-
se tribüüni paneeli valamine.
Ees ootasid ka hüdroisolat-
sioon, soojustus, tribüünide
viimase tasandi betoonivalu ja
paljud teised tööd.

Ehitajate koostatud (seega
juba kolmanda) graafiku koha-
selt tuli betoonitöödega alus-
tada 22. jaanuaril. Uues töö-
plaanis kirjapandud kuupäe-
vad oleksid kindlustanud kõi-
kide vajalike konstruktsioo-
nide tähtajaks valmimise. Pa-
raku oli selles forsseeritud
graafikus projekteerimiseks lii-
ga vähe päevi, nii et rostvärgi
jm joonised ei jõudnud õigeks
ajaks ehitusele. Konstruktorid
jäid jänni, sest neil polnud
laual arhitekti jooniseid, mille
järgi projekteerimist jätkata. 

Viivitustega seoses tekkis
ehitajatel uus mure. Kalev
Ramjalg arvas, et selle teema
avalik käsitlemine võiks ehita-

jate ja projekteerijate vahelise
pinge nii üles kruvida, et see
viib töö täieliku seiskumiseni.
Neid, kes olid aldid selle arvel
profiiti lõikama, jätkus küllaga.

Alajaam 

Mai teiseks nädalaks olid kõik
staadioni ehituseks vajalikud
joonised käes ja tööle anti pih-
ta, kuidas jõuti. Kaotatud aeg
tuli tasa teha – mõned jooni-
sed saabusid objektile rohkem
kui kaks kuud hiljem. 

Pikisilmi oodatud jooniste
hilinemise “parima” näitena
nimetavad ehitajad nagu ühest
suust alajaamaga seotut: ala-
jaama rostvärgi joonis pidi
ehitajate käes olema 23. märt-

siks, see saabus aga alles 3.
mail, seega umbes poolteist
kuud hiljem. Antud juhul oli
see väga pikk aeg. 

Kalev Ramjalg: “Kolmapäe-
val saime joonised, kümme
päeva hiljem pidi elektrikes-
kus valmis olema. Meie teha
oli betoonitöö.” Kuidas see
murerajatis lõpuks valmis sai,
on omaette jutt. 

Suhteliselt väikese pinnaga
objektil oli koos tohutu parv
mehi. Kui aga töötatakse pead-
jalad koos, siis teadagi sega-
takse üksteist. Nii püüti või-
malikult palju asju teha valmis
alajaama kõrval väljas. Kõik
ehitajad olid lõpuks üllatu-
nud, kui alajaam pingestamise
tähtajaks valmis sai! Suur tänu

kuulub selle eest Ants Turbile
Eesti Energiast, kes ehitajaid
järjekindlalt juhendas.

Kuidas siis ikkagi selline
joonistepõud tekkis? 

Ehitajate nägemuse koha-
selt oli tegemist kõige tavalise-
ma töö korraldamatusega. Ni-
melt tegeles rostvärgi projek-
teerimisega üksainus insener.
Ühe spetsialisti töövõimel on
piir ja nii see hilinemine algas-
ki. Järeldus on lihtne: kui töö-
maht on suur, tuleb tegijaid
juurde võtta!

Pühapäevad olid
puhkepäevad

Kalev Ramjalg on uhke selle
üle, et kuigi tööde maht oli

suur ja aega vähe, koostati töö-
graafik arvestusega, et mehed
saaksid end nädalavahetusel
korralikult välja puhata. Pea-
aegu kõik pühapäevad olid va-
bad. 

Täielikult ilma töiste püha-
päevadeta siiski läbi ei saadud.
Kahel puhkepäeval tehti ob-
jektil tõsist tööd. Esimene
kord alajaamas, kus pühapäe-
val oli väljas rühm puuseppi.
Teine tööpühapäev oli nädal
enne avamängu: siis oli objek-
til kogu ehitajatepere.

Küll aga venisid tööpäevad
mõnikord pikaks. Maikuus
olid objektil treppide silujad.
Suure töömahu ja lühikeste
tähtaegade tõttu tuli seda tööd
ka öösel teha. Kuigi puusepad

alustasid hommikul raketise
ehitamisest ja seejärel armeeri-
jad armeerisid, said betoneeri-
jad raketisse betooni valama
hakata alles tööpäeva lõpul.
Nii jäigi kaheksast töötunnist
pahatihti napiks. Pealegi tuli
vahelaed katta parafiiniga, et
betoonis säiluks kivinemiseks
vajalik niiskus. Betoon kivines
öösel 6...7 tundi, hommikul
sai raketise ära võtta ja uues
kohas taas kokku panna.

Fännide sügelevad
peopesad

Nõukogudeaja inimesed mäle-
tavad, et siis valmisid peaaegu
kõik ehitised hilinemisega. Et
uusrajatist vähegi tähtaja lähe-

dal ekspluatatsiooni anda,
korraldati objektil igat liiki
“päevakuid”. Ehitajatel oli ta-
suta töökätest palju abi, sest
ehituse lõpunädalatel leidub
seal olenevalt objekti suuru-
sest palju sedasorti tööd, mis
ei nõua erialaseid oskusi. 

Ka Lilleküla staadionil lei-
dus lihtsaid töid, mida saa-
nuks teha abilised. Jalgpalli-
fännide klubi ja ühe erakonna
noortesektsioon teatasidki
oma valmisolekust – fännidel
peopesad sügelevad. Nad olid
hakkamist täis ja tahtsid staa-
dioni valmimisse oma panust
anda. Pealegi võis ka pressist
lugeda ehitajate abisoovist:
“Aprilli lõpus, mai alguses on
töö lõpukorral ja siis võib

Mais ja juulis olid Lilleküla jalgpallistaadioni tribüünid suhteliselt sarnased. Vahepeal paika pandud
toolid tuli tööde jätkamiseks ära korjata.
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tõesti abiväge vaja minna.
Staadionikompleksile on vaja
piirded panna ja ehitusjärgse
puhastamise käigus praht ära
vedada. Praegusel kibekiirel
ajal kipub suur abilistevägi
ehitajaid segama.”

Kuna tribüüne ehitati tege-
likult kuni viimase päevani,
siis polnudki võimalik abiliste-
väge ehitusplatsile kutsuda.
Kibekiire aeg ei saanud otsa!

Visandist jooniseks

Kiirel ajal saavad paljud asjad
lahendatud operatiivselt koha-
peal. Kalev Ramjalg tõi näitena
ühe koosoleku ajal tehtud vi-
sandist ametliku joonise saa-
misloo. 

Tegemist oli tribüüniist-
mete kõrval asuvale trepile
kukkumist vältiva betoonbar-
jääri valamiseks vajaliku pro-
jektiga. Kuigi tööjärjega oldi
juba niikaugel, puudus mees-
tel vastav joonis. Töö alusta-
misega oli aga kiire. Kalev
Ramjalg visandas joonise nõu-
pidamislaua taga, kirjutas alla
oma nime ja esitas selle samas
projekteerijale n-ö kinnitami-
seks. Konstruktor Arno Aad-
ma heitis visandile pilgu ja pa-
ni ka oma allkirja. Sealtsamast
helistati kohe ehitusplatsile ja
nii betoneerimine joonise
puudumise pärast ei katke-
nudki. Samas oleks võidud
öelda, et teeme büroos joonise,
saadame seejärel objektile jne.
Milline ajakulu... 

Kibekiirel ajal puhkusel

Tööseisakutest rääkides mee-
nutavad betoneerijad vabariigi
aastapäeva. Nagu tähtsa päeva
puhul kombeks, anti neile lü-
hike puhkus.

Kuna vajalikke jooniste
puudusel jäid mehed tööta, ot-
sustati betoneerijad enne pin-
gelist perioodi samuti väikese-
le puhkusele lasta.

Meenutame, et graafiku
kohaselt pidid ehitajad rost-
värgi ja esimeste vahelagedega
alustama 29. novembril 2000.
Tegelikult löödi seal viimased
vaiad maasse alles käesoleva

aasta veebruaris. Nii saadigi
idatribüünil rostvärgi ja posti-
de valamist alustada vahetult
enne vabariigi aastapäeva. Siis
tekkis jooniste puudusel taas
paus ja mehed saadeti 5. märt-
sini koju. 

Seejärel jätkati, kuid kah-
juks jälle pausidega, mis veni-
sid 2. maini. Sel päeval saabu-
sid viimased vundamendialuse
joonised, mis tähendas, et selle
konstruktsiooni betoon ei saa-
nud avamängu eel ettenähtud
28 päeva kivineda. Muidugi
polnud see iseenesest ohtlik,
sest kasutati nädala jooksul ki-
vinevat tsementi.

Ehitada oleks saanud
kiiremini

Ehitajate hoogu ei seganud
üksnes projektide nappus. Li-
saks kõigele muule näitas oma
võimu ka kliima: 5. märtsiks
saabunud külmad õhumassid
muutsid ööd liiga jahedaks.

Objekti juht Vahur Ranne:
“Savi ja kruusasegune pinnas,
kuhu vundamendikraavid ra-
jati, kippus kiiresti külmuma.
Kui öösel oli 10 miinuskraadi,
siis hommikuks olid pakase-
poisid pinnase kinni külmuta-
nud 15 cm sügavuselt, kahe
ööga oli külmunud kihi pak-
sus juba 30 cm jne. See tähen-
das, et vundamendi betoon
vajas pealt katmist ja alt soo-
jendamist. Kui joonised oleks
paar päeva varem kohale
jõudnud, poleks ilmataat be-
toneerimist seganud ja ehita-
jatele tülikat lisatööd valmis-
tanud.” 

Staadioni rajamiseks kulu-
nud aega arvestades võinuks
oletada, et seal käis tõsine
möll. Kalev Ramjalg rõhutas
hoopis vastupidist. Tema sõ-
nul pole nii rahuliku korrapä-
rase tempoga objekti varem
küll ette tulnud. Tööplatsil oli
enamasti üsna vähe inimesi.
Päevikusse vaadates Ramjalg
täpsustas, et alles mai lõpus
kasvas ehitajate arv 130-ni, al-
gul oli ainult 11 meest, siis
paaril päeval kõigest 4, siis
12…13 jne. Esimestel betooni-
valu päevadel töötas vaid 14
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meest. Märtsi keskel suurenes
see arv ligi poolesajani. 

Need arvud on pärit ehi-
tustööde päevikust. Kui luge-
da kokku ka teised ehitajad,
siis oli staadionit korraga ehi-
tamas üle 300 inimese. Suure
objekti kohta on need arvud
väikesed ja tõestavad, et ajali-
selt oleks võinud staadioni
veelgi kiiremini avamismän-
gukõlblikuks saada. 

Selle eest, et suurema töö-
meeste hulga korral oleks töö
ehitusplatsil ka tulemuslikum,
hoolitses objekti insener Risto
Sappinen. Tema jaoks oli sel-
ge, et töötegijate juurdetule-
kuga peab kasvama juhtide
arv: iga kahekümne töömehe
kohta olgu üks juht. Ainult nii
tagatakse töö voolavus, pole
karta vastastikku segamist ega
asjatuid tööseisakuid.

Tööde kiirendamise huvi-
des tehti ehitajate soovil pro-
jektidesse mitmeid muudatusi.
Peamised sekeldused tekkisid
sellest, et vundamente ja rost-
värke projekteeris üks, staa-
dioni ülemist osa aga teine
konstruktor. Nii juhtuski, et
need kaks osa ei läinud täpselt
kokku. 

Kuna 2. juuni aina lähenes,
arvasid ehitajad, et projektee-
rijaid tuleks juurde võtta. Pea-
legi kuulsid nad, et mees, kes
projekteerib vundamente, on
ka kogu staadioniprojekti ju-
hiks ja seepärast jääb tal teiste
juhendamise kõrvalt projek-
teerimiseks vähe aega.

Ehitajate ja projekteerijate
vaheliseks lüliks Lilleküla ob-
jektil oli projektiinsener Andri
Sutt. Tema tõestas samuti, et
kõrvalt vaadates tühisena tun-
duv betoonitöö pole seda teps
mitte. Ei saa nii, et teed raketi-
se valmis, paned rauad sisse,
täidad betooniga ja jätad kivi-
nema. Raudbetoonkonstrukt-
siooni jaoks raketise konst-
rueerimine on omaette tõsine
teadus. Just Andri Sutt oli see,
kes elektroonilisel teel ehitus-
platsile jõudnud joonised töö-
tegijatele arusaadavasse keelde
tõlkis, sest vastasel juhul oleks
nende lugemiseks väga palju
aega kulunud.

Milliseid kogemusi
andis staadioni ehitus?

Esmalt arvas Kalev Ramjalg, et
ega suurt midagi. Küll sai ta
kinnitust oma varasemale sei-
sukohale, et kõige tähtsam on
sõnapidamine. 

Siiski ütles Kalev Ramjalg,
et iga objekt annab omamoodi
kogemusi. Näiteks kinnistus
vana tõde, et kes ei jõua, tuleb
välja vahetada. Lillekülas li-
sandus seegi teadmine, et väl-
javahetamisega ei tohi hiljaks
jääda. Jalgpallistaadioni ehitu-
sel tekkisid hädad just siis, kui
oli juba küllalt palju tehtud.
Ükski projektfirma poleks se-
da poolikut tööd nii lühike-
seks tähtajaks enda peale võt-
nud. 

Kalev Ramjalg rõhutas, et
nende firma töödejuhatajate
jaoks kehtib üks kuldne ree-
gel: probleemide puhul tuleb
otsida võimalusi, kuidas üks
või teine asi lahendada, mitte
välja mõelda põhjendusi, miks
ei saa seda või teist teha. 

Kalev Ramjalal on Lilleküla
staadioni ehitamise ajal arvu-
katel nõupidamistel inimesi
kuulates välja koorunud rida
asjalikke tähelepanekuid. Siin-
kohal mõned neist.
• Tööd tuleb teha, mitte sel-

lest rääkida.
• Töödejuhataja ja tööd

juhatama on sisuliselt

täiesti erinevad mõisted.
Kui keegi tahab ehitusele
tööle tulla, siis ütleb ta, et
on olnud töödejuhataja.
Aga milline, kas tulemus-
lik? Hinnatud töödejuhata-
ja on see, kes oskab tööd
juhatada.

• Kõik pingutavad vastavalt
oma võimetele, kuid ini-
meste võimed on väga eri-
nevad.

• Ehitaja on nagu põllumees,
kes võtab loogu siis, kui
ilm on ilus või sadu tule-
kul, kellast hoolimata. Ka
ehitaja peab hea ilmaga
tööle takka andma, seda
enam, kui mõni päev va-
rem tuli tööriistad saju tõt-
tu juba pärastlõunal kokku
korjata. 

• Kõik kõrvalseisjad oskasid
rääkida betooni 28-päeva-
sest kivinemisest. Sellest,
kuidas betoneerijad suutsid
seda aega oluliselt lühenda-
da, polnud midagi kuulda. 

• Tuska teeb see, kui objekti-
le ilmunud ajakirjanik ar-
vab, et ta suudab projekti
juhtimises kaasa lüüa (loe:
sellest kirjutada). Pahatihti
liigne targutamine segab
tööd. Ajakirjandusest oleks
kõige rohkem kasu, kui ta
innustaks ja hoogu annaks. 

• Positiivsemast kogemusest
vast seda, et meeldisid iga-
teisipäevased objekti nõu-

pidamised, millest õhkus
tõsist võitlusvaimu ja
konstruktiivsust. Kõik otsi-
sid ja leidsid lahendusi
edasiminekuks. Kui enne
olin suhtunud riigiametni-
kesse skeptiliselt, siis nüüd
on see arvamus oluliselt
muutunud. 

Ka kiirelt saab
korralikult

Mööda tribüüne jalutades tegi
Kalev Ramjalg siin-seal peatu-
se, et ümaraid betoonposte sili-
tada: “Töö kvaliteediga peab
küll rahul olema. Siin on ju te-
gu lihtlabase teise klassi seina-
ga, aga vaadake kui sile! Isegi
jätkukohti pole igal pool näha.”

Ehitajad ei riskinud

Vahepeal ei tea kust kuuluju-
tuna lahti läinud ja kiiresti le-
vima hakanud kartus betoon-
konstruktsioonide lubamatult
lühiaegsest kivinemisest oli
teadmatusest üles puhutud.
Lilleküla staadioni ehitusel ka-
sutati tugevamamargilisi be-
toone ja täiendavat armatuuri,
et kuivamisel ei väheneks
maht liigselt ega tekiks pragu-
sid. Betooni kivistumise kii-
rendamiseks võeti abiks ka
soojapuhurid.

Seoses jalgpallistaadioni
ehitusega toimus linnavalitsu-

Staadioni ümbruses jätkub töid veel kauaks.
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ses mitu kõrgetasemelist nõu-
pidamist. Ühel viimastest, kus
osales paarkümmend mitme
eriala kõrget ametnikku, võeti
kõne alla staadioni tribüüni tu-
gevus. Küsiti otse, kas konst-
ruktsioon on ikka piisava kan-
devõimega ega vaju kokku?

Aga kes on see ekspert, kel-
le arvamust aktsepteeritakse?
Ja kust selline autoriteet nii
kiiresti võtta? Äkki jääb matã
mänguvalmis staadionil eks-
pertide puuduse tõttu pidama-
ta? 

Tõesti rumalaks kujuneva
olukorra päästis ETP Grupi AS
juhtiv insener Arvo Kuddu,
kes talle ainuomasel rahulikul
toonil ütles koosolekul välja,
et karta pole midagi, konst-
ruktsioon on piisavalt kivine-
nud ja tugev. Tänu neile kind-
lalt öeldud julgustavatele sõ-
nadele maandusid pinged ja
kõik asjaosalised muutusid
märksa rahulikumaks. Enne
esimest mängu saadi konst-
ruktsiooni kandevõime kohta
ka kirjalik kinnitus.

Loomulikult on eksperdiks
sobivaid raudbetoonkonst-
ruktsioonide spetsialiste piisa-
valt. Kahjuks oleksid nad võ-
hivõõra ja suuremahulise ehi-
tusega tutvumiseks vajanud
rohkem aega. Seda polnud aga
kuskilt võtta, isegi laenuks
mitte!

Arvo Kuddu “jah” polnud
muidugi niisama sõnakõlks, et
oma firma au kaitsta. Tema
teadis, et objektil oli tehnilist
järelevalvet teostanud TTÜ
õppejõud Johannes Pello ja
ehitajad kontrollisid valmivate
konstruktsioonide kivinemist
nn Schmidti vasaraga. 

Esialgu oli tribüünide piir-
koormuseks arvestatud 500
kg/m2. Tribüünile tuli aga ko-
gu aeg korruseid juurde ja
need olid alumiste osade kont-
rollkoormuse eest, sest korru-
se ruutmeeter kaalub 450...
500 kg.  

Hollandi delegaadil, kes pi-
di 2. juunil toimuvaks män-
guks oma nõusoleku andma,
tuli Lilleküla staadionil lange-
tada üsna raske otsus. Päev va-
rem Tallinna jõudes oli mees
tõesti jahmunud: reedel pandi
paika istmeid, kuid juba lau-
päeval pidi toimuma mäng. Ka
kõik trepid polnud veel paigas.

Risto Sappinen meenutas,
et reede õhtul kell viis, kui al-
gas noorte mäng, jõudis hüm-
ni saatel kohale treppide beto-
neerimiseks kasutatud mikser.
Laupäeval läksid inimesed
mööda sedasama treppi tri-
büünile. Esimese mängu eelne
viimane betoonikogus valati
objektil raketisse reede öösel
kell kaks. 

Betooni kiiremaks kivine-

miseks paigutati trepi alla suu-
red kuumaõhupuhurid ja pea-
le soojusthoidev särk. Võist-
luste ajaks võeti tribüünile vii-
va trepi raketiselt ära näotud
servad; alumises osas jäeti mit-
tesegavad raketise osad veel
paika. Iirimaaga peetud män-
gu ajaks oli seegi trepp käimis-
kõlblik.

Lõpusirge vajab
pingutamist

Esimesed mängud peetud, said
ehitajad tööd jätkata rahuliku-
mas meeleolus. 15. august,
staadioni piduliku avamise,
lindilõikamise ning Küprose
jalgpalluritega kohtumise aeg
pole enam mägede taga. 

Lilleküla jalgpallikomplek-
si põhiosa on valmis. 2. juuni
seisuga ootas staadioni juures
ehitamist kõrgemale korrusele
rajatav tribüüni metalljätk
ning selle kohale paigaldatav
varikatus. Teraskanduritele
toetuva katuse katteks on läbi-
paistev kihiline orgaanklaas,
mille alla mahub ainult tri-
büün; muruplats jäetakse va-
baks.

Väljakut valgustavad pro-
ñektorid monteeritakse varika-
tuse servale, mitte postidele
nagu mujal kombeks.

Kes juuni algul staadionil
käis, märkas, et kõik pingid

olid küll paigas, kuid puudus
osa treppe ja piirdeid. Nüüd
on korrustel ka välisseinad
olemas (teisel ja kolmandal
korrusel tehti need klaaspa-
kettidest) ja ka fuajeed on piir-
ded saanud.

Esimese korruse väljaehita-
mine võtab veel aega, sest sin-
na tulevad äripinnad, mille
valmimine on seotud ühen-
dusteede rajamisega.

Täielikult valmis staadioni-
kompleks (selleni kulub veel
paar aastat) mahutab 15 000
jalgpallihuvilist.

Lõpp hea, kõik hea

Kes teab, kui palju avamängu
ärajäämisest puudu oli? Juba
enne oli teada FIFA ja UEFA
nõue, et staadionil olgu isteko-
had kindlalt paigas. 

Viimaseks tööks oligi tooli-
de tribüünidele monteerimine.
Selleks võeti Roxor Ehituse ja
firma Geromint meestele abiks
ventilatsioonifirma Hiieko.
Toolid valmistati teatavasti
Suurbritannias. Kuna nende
kohaletoomine Lõuna-Wale-
sist oleks maad mööda kuju-
nenud liiga aeganõudvaks,
saadeti kolm viimast partiid
Tallinna lennukiga. Viimaste
toolide jalad jõudsid objektile
mängupäeval kell 13:05; samal
õhtul istusid neil jalgpallisõb-
rad.

Kalev Ramjalg: “Teadsime
vaid toolide nõuet ja seda, et
kõiki pikemaid treppe pole va-
ja valmis teha. Ausalt öeldes
korraks väike kõhklusesäde
peas siiski välgatas. See oli mai
alguses, kui märtsiks lubatud
joonised polnud ikka veel ko-
hale jõudnud.” 

Mõne aja pärast raskustega
võitlemine kindlasti ununeb,
sest kokkuvõttes võib rääkida
heast tulemusest. Seega – lõpp
hea, kõik hea.

Ka jalgpalliklubi FC Flora
president Aivar Pohlak ei ar-
vestanud võimalusega, et jalg-
pallistaadion on ettenähtud
ajal alles pooleli.

HARRI TREIAL

Väliselt ei paistnud ka kuu aega enne staadioni ametlikku avamist, et kõik ettenähtu valmis saab.


