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LÄHTEANDMED
•

Tööleping nr 1312192/TKA358 koos lisadega.

•

Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.02.2015

•

Looduskaitseseadus. Vastu võetud 21.04.2004.
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OBJEKTI ASUKOHT

Pirita tee rannakindlustus asub Tallinna linnas ning laiub kinnistutel 78401:115:0144,
78401:115:0103, 78401:101:1599 ja 78401:101:1987.
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TÖÖ EESMÄRK

Rannakindlustuse tehnilist seisukorda tuleb hinnata lõigus Russalka monumendi tagusest
trepist kuni Kose tee mõttelise pikenduseni.
1. Hinnata kaldakindlustuse erinevate elementide tehnilist seisukorda (tugimüür,
servapruss, katteplaadid, torupiire, trepistik).
2. Hinnata kaldakindlustuse eelkõige tugimüüri püsivust ja vastupidavust ühelt poolt
lainetusele ja teiselt poolt pinnase survele.
3. Hinnata vee äravoolu süsteemide ja merrelaskude seisukorda.
4. Hinnata promenaadi ja selle plaatide tehnilist seisukorda.
5. Hinnata eelpoolt toodud kaldakindlustuse osade remondi vajadust ja pakkuda välja
võimalikud remondi lahendused.
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KASUTATUD KÄSIRAAMATUD
•

BÜ4 2010 Betoon ja raudbetoon. Betoonpinnad.

•

EurOtop, 2018. Manual on wave overtopping of sea defences and related structures. An
overtopping manual largely based on European research, but for worldwide application.
Van der Meer, J.W., Allsop, N.W.H., Bruce, T., De Rouck, J., Kortenhaus, A., Pullen, T.,
Schüttrumpf, H., Troch, P. ja Zanuttigh, B.
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•

Kumar Mehta, P. „Concrete in the Marine Environment“, 1991.

•

RIL236-2006 „Satamalaitureiden kunnonhalliinta“, 2006.

HINNANGU KOOSTAMISE ALUSED

Pirita tee rannakindlustuse hinnangu koostamise aluseks olid välivaatlused. Selle käigus tehtud
fotod on lisatud käesoleva aruande teksti ossa ning lisas olevale joonisele.
Objekti külastus leidis aset 22.01.2020. Kell 11 oli TTÜ Meresüsteemide mereveetasemete
mõõtmise järgi +81 cm EH2000 järgi (+59 cm BK77 järgi). Loodetuule kiiruseks oli
Ilmateenistuse andmeil 9 m/s (puhanguti 16,9 m/s).
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Teine objekti külastus oli 28.01.2020. Kell 11 oli veetase +51 cm EH2000 järgi (+27 cm BK77
järgi). Lõunatuule kiiruseks oli Ilmateenistuse andmeil 3 m/s.
Betooni kahjustusi klassifitseeriti hinnanguliselt erinevatesse klassides (vt Tabel 1). Tööde
mahu

arvutamiseks/hindamiseks

tuleks

plaadid/elemendid

ükshaaval

üle

kontrollida.

Käesolevas töös seda ei tehtud.

Tabel 1. Kahjustuste tõsiduse astmed (RIL 236-2006)
Kahjustuste klass

6

Selgitus

?

Betooni pinda ei olnud võimalik näha

0

Betooni pind ei ole kahjustunud.

1

Betooni pind on kahjustunud 0-10 mm sügavuses. Näha on jämedateralist täidet.

2

Betooni pind on kahjustunud sügavamalt kui 10 mm. Armatuuri ei ole
näha.

3

Betooni pind on kahjustunud nõnda sügavalt, et on näha armatuuri
paljandumist.

4

Betooni pind on kahjustunud sügavamalt kui eelmise klassi puhul.
Armatuuri vardad on osaliselt või täielikult eristatavad ning on näha
tõsiseid korrosiooni kahjustusi.

TUGIMÜÜR JA SELLE ELEMENDID

OLEMASOLEV OLUKORD
Tugimüür
Tugimüüri elementide ees meres on merepõhja uhtumise kaitseks kas kivikindlustus, raudbetoonist plaadid või mõlemad. Visuaalseid viiteid merepõhja uhtumisele polnud.
Tugimüüri merepoolse kaldpinna betooni olukorda hinnati tugimüüri katteplaadil seistes ning
võimaluse korral piki tugimüüri ees olevat liiva-kiviriba kõndides. Üldiselt on betoonist pealispinna seisukord rahuldav. Täheldati murenemist ja armatuuri paljandust üksikutes kohtades.
Murenemine on suuremalt jaolt 1-1,5 m kõrgusel veepinnast, mis viitab sellele, et selle on
põhjustanud vastu seina murduvad lained. Sellisel kõrgusel murduvad lained harvemine (tuul
teatud suunast ja kõrge veetase), mistõttu on tegu pritsmete tsooniga, mis aperioodiliselt
märgub ja siis sündmuste vahelisel ajal talvel läbi külmub. Tugimüüri madalamas osas on tugimüüri pind pidevalt vee mõju all, mistõttu külmumisperiood on lühem ja kahjustused harvemad.
Tugimüüri elemendid on enamjaolt tihkelt üksteise vastas ning uhtumist läbi vuukide ei täheldatud. Mõningates kohtades on elemendid siiski üksteisest rohkem eemal, mistõttu on vuuk
täidetud mördiga. Laiadest vuukidest on kohati vuugimört välja uhutud.
Promenaadipoolses osas on vertikaalsel pinnal nähtavad oluliselt korrodeerunud (pinnal
kihistunud rooste) tarilapid, mis olid ilmselt vajalikud ehituse ajal (taridetailid on piirdepostide
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kinnituskohtades, kuid nähtav seos. Nende vahel puudub). Nende tarilappide ümbruses on
betoon pahatihti murenenud, lõhedega ja kohati on ka suuremad tükid väljas. Mõningates
kohtades on näha ka paljandunud armatuuri.
Tugimüüri püsivus pinnase survele ja lainetusele on hinnanguliselt piisav, sest müüri kui terviku
sirgus nii horisontaal kui ka vertikaalsuunas on hea. Mitmes lõigus on täheldatav lainetuse
ületipnemine (wave overtopping) ning lainete vastu tugimüür seina murdumisest vee pritsmete
levik tuulega promenaadile (vt Foto 1 ja Foto 2), mis kiirendab tugimüüri ja promenaadi plaatide
korrosiooni.
Tugimüüri ebaühtlast vajumist on algselt tasandatud katteplaadi ja tugimüüri vahelise vuugi
betooniga täitmisega. Suures osas täheldati vuugibetooni puudumist (Foto 3 ja Foto 4), mis on
tinginud katteplaatide lahti tulekust.
Tugimüüri katteplaatide seisukord sõltub asukohast (lainetuse ületipnemisest) ning toodangu
partiist, sest mõningates kohtades on plaadid kahjustusteta, kuid nendevahelistel üksikutel
plaatidel on kahjustused olulised. Peamiselt on probleemideks praod, betoonpinna murenemine ja armatuuri paljandumine (Foto 5). Mõnedes plaatides täheldati ka üksikud suuri auke.
Torupiire
Oranžiks värvitud torupiire on kinnitatud tugimüüri katteplaadi pealispinnal oleva ümarasse
õõnsusse. See liitekoht on paljudes kohtades korrodeerunud ning mõningates kohtades läbi
roostetanud. Mitmes kohas on ületipnev laine ja pritsiv vesi pääsenud betooni ja toru ühenduse
vahelistesse piludesse, mistõttu on betoon liitekoha ümber võrreldes muu osaga eriti
pragunenud (Foto 6). Ühe trepi juures on katteplaadi ots ka lahti murdunud (vt joonisel olevat
pilti seletuskirja lisas).
Äravoolu süsteemid ja merrelasud
Tugimüüri seinas olevad merrelasud asuvad promenaadi plaatidest ligikaudu 5 cm kõrgemal.
Seega ei ole tagatud ületipnevate lainete ja sademete vee äravool. Vesi jääb pidevalt promenaadil plaatidele ning külmumis-sulamistsüklid lõhuvad selle pinda. Vee imbumine plaatide
alusesse täitesse võib uhtuda pinnase peenosiseis kas sügavamale või lävi seinaelementide
vuukide välja ning sellega tekitada plaatude täiendava vajumise just merepoolses tsoonis.
Fotodel näha merepoolse plaadi oluliselt suurem põikkalle võrreldes maapoolsete plaatidega.
Tugimüüri vihmavee merrelasud on moodustatud sissebetoneeritud nelikantterastorudest.
Paljudes kohtades on need horisontaalsed, mitte merepoolsete kalletega, mistõttu tuleb neist
ka vett promenaadi alale. Nelikanttorud on tugevalt korrodeerunud, kuid see probleem on
rohkem esteetiline, mitte konstruktsiooniline. Torude ümbruses on üksikutel juhtudel betoonis
praod.

Dok: 20001_PiritaTeeRK_Ekspertiis; Väljatrüki kuupäev: 31. jaanuar 2020

OÜ EstKONSULT
Töö nr 20-001

Pirita tee äärse rannakindlustuse tehnilise seisukorra
ja remondi vajaduse hindamine

lk 6/16

Maarjamäe nõukogudeaegse memoriaali merepoolne osa on pidevalt vett täis ning veeäravool
seal ei ole tagatud. Betoonpind on muust promenaadist madalamal kõrgusel ning seega satub
lainete ületipnemisel sinna oluliselt rohkem vett ja prahti (Foto 7).
Tugimüüri alumises osas olevad merrelasud on üldiselt rahuldavas seisukorras.
Trepistikud
Kollektori juures oleva põhjapoolse trepistiku astmed ja selle raudbetoonist alus on purunenud.
Katkised astmed on kas ära viidud või jää ja lainetuse poolt merre kantud (Foto 8). Alles on
jäänud auk, mis ettevaatamatule jalakäijale võib ohtlik olla. Purunenud trepiosa ümbruses on
astmed samuti vajunud, sest astmed pole omavahel ühendatud. Tegu on avariilise seisukorraga. Kollektori lõunapoolne trepistik on seevastu rahuldavas seisukorras (v.a. kõrvalasuva tugimüür murdunud katteplaat), kuigi ka siin on astmete vaheline mört puudu.
Nimetatud trepistikust on lõuna pool betoonkattega süvend, kus puudub vee äravool (Foto 9).
Olemasolevad avad on pinnast umbes 20 cm kõrgemal. Seetõttu koguneb süvendatud alale
merest prahti.

KAHJUSTUSTE HINNANGULINE MAHT
Tugimüüri esiseina murenemine ja armatuuri paljandust moodustab hinnanguliselt kogu
esiseina pinnast vähem kui 1% (vähem kui 20 kahjustunud elementi).
Rohkem kui sõrmejämedusi vuuke tugimüüri elementide vahel leiti vaatluse käigus 10 tk (kõikjale polnud võimalik pääseda kõrge vee tõttu tugimüüri alla).
Tugimüüri promenaadipoolses olevate tarilappide ümbruses korrodeerunud (lahti murenenud
pinda, klass 1 ja 2) on hinnanguliselt 70% ulatuses. Klass 3 ja 4 (armatuuri paljandumine) on
ligikaudu 5%.
Tugimüüri ja selle katteplaadi vahelise vuugi puuduvad mördi maht on kogupikkusest hinnanguliselt 90%. Kahjustuste klassi 1, 2, 3 ja 4 kuuluvad katteplaate on hinnanguliselt vastavalt 20%,
20%, 5%, 2%. Kahjustuse klassidesse 3 ja 4 kuuluvad elemendid tuleks kindlasti parandada/
välja vahetada.
Läbi roostetanud torupiirde kinnitusi katteplaati on hinnanguliselt ligikaudu 10% kogumahust.
Roostejälgi on sisuliselt kogu torupiirde ulatuses.

VÕIMALIKUD REMONDILAHENDUSED
Tugimüür
Üldiselt puudub tugimüüri konstruktsioonide remontimise vajadus tema püsivuse ja kandevõime
tagamiseks. Parandustööd on vajalikud elementide edasise kestvuse ja esteetilise välisilme
taastamiseks. Murenenud seinaga elementide puhul tuleb sõltuvalt kahjustuse sügavusest
eemaldada lahtine betoon ja asendada sarrusvardad (-võrk) ning valada uus esiseina osa. Kui
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vigastus ulatub ainult sarrusvarrasteni, siis on vaja need puhastada roostest ja katta
korrosioonikaitse võõbaga, Betooni pind töödelda nakkeparandajaga ning süvend täita
parandusbetooniga. Mõlemal juhul peavad kasutatavad materjalid olema vastavuses keskkonnanõuetega. Tugimüüri elementide vahelised vuugid tuleks sõltuvalt vuugi laiusest täita mastiksi
või betooniga.
Promenaadipoolsetes tarilappides tuleks eemaldada rooste ning selle kõrval murenenud
betoon. Puhastatud metalli pind värvida roostet siduva korrosioonikaitse värviga – värvus
võimalikult lähedane betoonile. Tühimikud puhastada ja täita uuesti parandusbetooniga, mille
värv sobituks võimalikult olemasoleva tugimüüriga.
Tugimüüri katteplaadid, millel paljanduvad armatuurvardad (klass 3 ja 4), tuleks eemaldada ja
asendada uutega. Väiksemate kahjustustega plaadid käesoleval hetkel remonti ei vaja. Tähelepanu tuleb aga kindlasti pöörata plaatide ja tugimüüri vahelisele vuugile, mis tuleb täita jootebetooniga nii, et plaadid oleksid tugimüüril fikseeritud ning õõnsusi poleks. Enne vuukide
betooniga täitmist tuleb plaadid rihtida nii kõrguslikult kui tugiseina pikisuunas. Siiski on soovituslik ja esteetiliselt parem vahetada välja kõik pealmised plaadid koos torupiirdega. Uued pealmised plaadid asetada tugimüürile valatud mördile (analoogselt praegusega). Kasutatav mördisegu peab olema külma- ja merevee korrosioonikindel. Katteplaatide vahelised vuugi tuleks
täita mördiga ja teatud vahemaa tagant (torupiirde elemendi pikkus) täita elastse materjaliga
(mastiks vms), et vähendada joonpaisumisest tingitud nihkepingeid, mis võivad ületada plaadi
ja paigaldusmördi (betooni) naket. Nimelt on katteplaatide temperatuuri muutumise kiirus
suurem kui massiivsel tugimüüril ning sellest võib tuleneda oluline temperatuurierinevus.
Kui paigaldada uued plaadid või remontida neid pikemal lõigul kui 100 m, siis võib olla mõistlik
vähendada lainetuse ületipmist (veenina parandamine ja kuju muutmine). Selleks tuleb erinevates situatsioonides arvutada lainetuse ületipnemise kogused.

Torupiire
Kohati on torupiirete otsad täiesti hävinud ja liitumiskohad betoonplaadiga läbi roostetanud.
Värvkatte aluse pinna roostekahjustusi on ka mujal. Eeldatavalt on piirde toru korrodeerunud
olulisel määral ka seestpoolt ja nähtav on kahjustus, mis on rikkunud värvkatte.
Täielikult labi roostetanud kohtades on vaja kajustunud osa välja lõigata ja asendada uue
terastoru lõiguga. Sama on vaja teha ka kinnituskohtades betoonplaadi külge. Kinnitused on
eeldatavalt võimalik taastada järelkinnitusena läbi toru külge keevitatud otsalapi. Tegelik tööde
maht selgub alles pärast visuaalselt nähtavate kahjustatud kohtade puhastamist. Sellised
parandustööd võivad osutuda oluliselt töömahukamaks kui piirde asendamine uuega. Lisaks on
võimalik uue piirde korral see töödelda keskkonnanõuete kohaselt konstrollitud siseruumi
tingimustes, kui parandustööd tuleb teha välitingimustes.
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Kapitaalsem ja esteetiliselt parem lahendus on vahetada välja kogu torupiire koos välja
vahetatavate katteplaatidega.
Äravoolu süsteemid ja merrelasud
Kuna promenaadi plaatide ülapind on praktiliselt kogu tema pikkuses allpool äravooluavade
alaserva, siis on äravooluks vajalik tee pinda tõsta. See eeldab praktiliselt kõikide plaatide
demonteerimist, uue alustäite tegemist ning plaatide tagasi paigutamist. Tööde käigus on
võimalik kahjustatud plaadid asendada uutega, mida saaks teha eraldi aladena, et tulemus ei
jääks „kirjuks”.
Kui otsustatakse promenaadi plaate mitte tõsta, siis tuleb teha kas täiendavad avad või olemasolevaid avasid allapoole suurendada. Sellega kaasneb oht, et puuritakse/lõigatakse läbi armatuur, mis jääb ilma kaitseta või tuleb avada täiendavalt ja teha vajalik kaitsekiht. Töö on
mahukas käsitöö, mille tulemus ei pruugi olla ajas kestev ega esteetiliselt vastuvõetav. Seetõttu
pole ekspertiisi koostaja poolt soovitatav lahendus. Hinnangu koostajal polnud kasutada
olemasoleva tugimüüri armeerimisjooniseid, mis võimaldaks pakkuda konkreetsemaid ja lihtsamalt teostatavaid lahendusi.
Maarjamäe nõukogudeaegse memoriaali merepoolsesse seina, kus äravool täiesti puudub,
tuleb puurida kaldsed avad läbimõõduga 100 mm, mis võimaldaks koguneval ületipnenud veel
välja valguda. Sama tuleb teha ka kollektori treppide juures oleva betoonsüvendi puhul.
Trepistikud
Kollektori juures oleva põhjapoolse trepistiku astmed ja selle raudbetoonist alus on purunenud.
Katkised astmed on kas ära viidud või mere toimel ära kantud ning alles on jäänud auk, mis
ettevaatamatule jalakäijale võib ohtlik olla. Selle augu ümbruses on astmed samuti vajunud,
sest astmed pole omavahele ühendatud. Tegu on avariilise seisukorraga. Kollektori lõunapoolne
trepistik on seevastu rahuldavas seisukorras (v.a. kõrvalasuva tugimüür murdunud katteplaat ja
vuugid).
Trepi korrastamiseks on vaja eemaldada kogu astmestik, misjärel saab tuvastada betoonaluse
seisukorra kogu ulatuses. Betoonist alus on vaja taastada ja seejärel paigaldada trepi astmed
uuesti. Sealjuures peab paigaldus ja astmete fikseerimine tagama nende kohtpüsivuse.
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PROMENAAD JA SELLE PLAADID

OLEMASOLEV OLUKORD
Promenaadi katteplaatide seisukord sõltub asukohast (lainetuse ületipnemisest) ning toodangu
partiist, sest mõningates kohtades on plaadid kahjustusteta, kuid nendevahelised üksikud
plaadid omavad ulatuslikke pindmisi kahjustusi. Peamiselt on probleemideks betoonpinna
murenemine (Foto 10) ja armatuuri paljandumine (Foto 11) külmakahjustuste tagajärjel.
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Omaette probleemiks on plaatide aluspinna ebaühtlased vajumid, mille tagajärjel on tugimüürides olevad merrelasud kõrgemal kui plaadid, milledelt peaks vesi ära voolama (Foto 10).
Bussipeatuse lähedal olevad kahe trepi, mis viivad bussipeatusest promenaadile, tugimüürid on
suures ulatuses hävinenud (Foto 12). Betoonpind on ulatuslikult ja sügavalt uuristatud. Armatuuri ei paljandu (ilmselt seda ka alglselt polnud).

KAHJUSTUSTE HINNANGULINE MAHT
Promenaadiplaatide pealispinda on murenenud (klass 1 ja 2) hinanguliselt 50% plaatidest.
Armatuur on paljandunud (klass 3 ja 4) hinnanguliselt 1% plaatidest.
Äravajunud plaate on kogu uuritud alal pidevalt ning katab hinnanguliselt 95% kogu alast.
Bussipeatuste kahest trepist on tugimüür hävinud kokku ca 50%.

VÕIMALIKUD REMONDILAHENDUSED
Esmajoones tuleb tegeleda äravajunud plaatidega, tagamaks vee äravool promenaadilt. Selleks
on soovitatav tõsta olemasolevad plaadid üles, lisada mineraalset täitematerjali, see tihendada
ning plaadid tagasi asetada. Uute plaatide tootmine on majanduslikult ebamõistlik, sest plaatide
olukord ei ole nii halb. Plaatide tõstmisega koos tuleks parandada plaatide pinda või vahetada
välja korrodeerunud plaadid (klass 3 ja 4). Viimane on eelistatud lahendus. Samas oleks
võimalik ka inspekteerida tugimüüritagust (tõmbepinges olevat) seina.
Plaatide pinda on vähemalt 2 plaadi puhul parandatud peale valatud betoonseguga. Ühes
kohas on plaadid eemaldatud ning nende asemele pandud väiksed tänavakivid. Betoonseguga
kattes on need parandused teiste plaatide taustal silmatorkavad. Sügavate pindmiste
kahjustuste korral on selline remont mõistlik, sest siis pole peale valatav kiht liiga õhuke ega
hävi kiiresti ilmastikutingimustes. Alternatiiviks on plaatide väljavahetamine sarnaste plaatide
vastu. Esmalt tuleks seda teha suurel alal paljandunud armatuuriga plaatidega (klass 3 ja 4).
Esteetiliselt parema tulemuse saaks vanad ja uued plaadis grupeerida suuremate aladena, et
mitte tekitada erinevast pinnaklassist tulenevat kirevat pinda. Torupiirde ja tugiseina
katteplaatide osas on soovitus parima tulemuse saavutamiseks need kogu mahus välja
vahetada.
Treppide tugimüürid ja äärekivid tuleks lammutada ja asendada uutega.
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FOTOD

Foto 1. Tugimüüri seina vastu murduvate lainete ületipnemine.

Foto 2. Tugimüüri seina vastu murduvate lainete ületipnemine.
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Foto 3. Tugimüüri ja katteplaadi vahelises vuugi puudub sideaine. Sinna sattuv vesi kergitab ja
murendab sulamis-külmumistsüklite käigus katteplaate.
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Foto 4. Tugimüüri ja katteplaadi vahelises vuugi puudub sideaine. Tugimüüri elementide vahelised
vuugid on üldiselt rahuldavas seisukorras.

Foto 5. Osade tugimüüri katteplaatide armatuuri on paljandunud.
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Foto 6. Läbi roostetanud torupiirde kinnitus koos murenenud katteplaadiga, kus paljandub armatuur.

Foto 7. Nõukogudeaegse Maarjamäe mälestusmärgi lahepoolse osa betoonpõrandal on tagamata vee
äravool.
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Foto 8. Viimsipoolses trepistikus on auk, kust on välja murtunud nii alusmaterjal kui ka astmestik.
Olukord on ohtlik trepistikul olijale. Asukoht on näidatud seletuskirja lisas oleval joonisel.

Foto 9. Trepistikust lõuna pool on süvistatud betooniga kaetud ala, kust puudub vihmavee äravoolu
võimalus. Olemasolev ava on liiga kõrgel ning kogu ala korjab kõrge lainetusega endasse prahti.
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Foto 10. Promenaadi katvad betoonplaadid on vajunud ning meremüüris olevad vee äravooluavad
(promenaadi plaatidest ligikaudu 5 – 10 cm kõrgemal) ei täida oma ülesannet. Betoonplaatide pealispind
on murenenud.

Foto 11. Ületipnemisega promenaadi plaatidele sattunud vesi on murendanud külmumis-sulamistsüklite
käigus plaatide pinda, mistõttu on paljandunud armatuurvõrk.
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Foto 12. Bussipeatust promenaadiga ühendav põhjapoolne trepp. Näha on sügavalt murenenud ja
hävinud tugimüür. Asukoht on näidatud joonisel.
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