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Magistritöö eesmärgiks oli uurida kai terasest esiseina konstruktsioonide vigastuste 

põhjuseid, hinnata teostatud remonttöid ja välja pakkuda alternatiivne remontlahendus 

Muuga sadama kai nr.7 näitel, ning kirjeldada võimalusi kuidas pikendada kaide eluiga 

ehitatavatel ja juba ekspluateeritavatel kaidel. 

Vigastatud kai esiseina sulundseinaelementide remonttööde käigus, väliskeskkonnast 

eraldamiseks betooniga, paigaldati algselt raketisplaadina töötav metallplaat, mis 

asendati alternatiivlahenduses raudbetoonist plaadiga. Raudbetoon plaadi 

dimensioneerimiseks vajalikud sisejõud leiti arvutiprogrammiga Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2013. Alternatiivlahenduse konstruktsiooni joonised 

joonestati üles arvutiprogrammiga AutoCad 2010. Sarnaselt remontööde lahendusele 

suurendati alternatiivlahendusega sulundielementide korrosioonikaitset, loodete ja 

pritsmetsoonis, ka vaiade korrosioonikindlust betoneerimisega. Pakutava lahendusega 

vähendati oluliselt kulukate tööde mahtu, nagu näiteks veealused keevitustööd. Samuti 

puudub alternatiivlahenduse korral vajadus teostada kessoonkambrist vaiade 

korrosioonikaitsetöid. 

Lisaks omapoolsele remonttööde lahendusele on magistrant välja toonud lahendusi 

kaide eluea  pikendamiseks, mis hõlmavad mereehitiste puhul tuntuid ja ka uudseid 

lahendusi korrosioonikulumi vähendamiseks, kai täitepinnase jälgimiseks ja 

ilmastikutingimustest tingitud jõudude vähendamiseks. 

Märksõnad: metallide korrosioon, kandekonstruktsioonid, kai remonttööd, betoon 

merevees  
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Aim of the master's thesis was to examine the causes of damages of the wharf's front 

wall steel constructions, to evaluate performed repairs and offer an alternative solution 

for repair on the example of Muuga Harbor’s wharf No 7, and to describe the 

opportunities on how to extend built and already in use wharves' life. 

During the repair of damaged sheet-pile wall elements of the wharf's front wall for 

separation from the external environment with concrete, a metal plate was originally 

installed as a shuttering plate, which was replaced with a reinforced concrete plate as an 

alternative solution. The necessary internal force needed for dimensioning of the 

reinforced concrete plate was found with a computer program Autodesk® Robot™ 

Structural Analysis Professional 2013. The construction designs of the alternative 

solution were drawn up with a computer program AutoCAD 2010. Similarly to the 

repair solution, the alternative solution increased the corrosion protection in intertidal 

and splash zone, and the piles' resistance to corrosion by concreting. The proposed 

solution significantly reduced the amount of costly work, such as underwater welding. 

The alternative solution does not require piles' corrosion protection work performed in a 

caisson. 

In addition to his own solution for repair, the graduate has brought out solutions for 

extending the wharves' life span, which in case of marine structures include known and 

novel solutions for reducing the durability of corrosion, for monitoring the wharf's soil, 

and for reducing the forces caused by weather conditions. 
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Sissejuhatus ja töö eesmärk 
 
Antud teemal lõputöö kirjutamiseks andis ajendi töö autori otsene kokkupuude kaide 

ehitusega ja remonttööde teostamisega Muuga sadamas. Vastavaid töid teostades kerkib 

üles küllalt palju probleeme, milledele lahendust otsides tekkis huvi leida nii ütelda 

lõplike lahendusi. Kuna kaubasadamate kaide konstruktsioonid on keerukad ja tihti on 

erinevate kaide konstruktsioonid üksteisest märkimisväärselt erinevad, siis on 

remonttööde teostamine ja kvaliteetsete tulemuste saavutamine sageli väga keeruline ja 

kallis, kuna iga töö jaoks tuleb koostada eraldi uus projekt (ei saa kasutada nii ütelda 

tüüplahendusi) ja tihti ka välja mõelda tööde teostamiseks vaialikud töövõtted ja 

tehnoloogia. 

Ülal kirjutatu on peamisi põhjuseid miks tekkis lõputöö kirjutajal huvi  uurima hakata 

kas ikkagi on võimalik Eesti kaubasadamaid arendada, planeerida ja ehitada nii, et 

tulevikus teostatavad hooldus- ja remonttööde maksumust alandada.  Selle tulemusena 

on lõputöö aluseks ehk peamised uurimisküsimused allpool esitatud hüpoteeside paar:  

H 0: Kaubasadamate kaide ehitust on võimalik planeerida nii, et pikas 

perspektiivis on võimalik kai esiseina korrosioonist tingitud hooldus ja remontööde 

maksumust vähendada.  

H 1: Kaubasadamate kaide ehitust ei ole võimalik planeerida nii, et pikas 

perspektiivis oleks võimalik kai esiseina korrosioonist tingitud hooldus ja 

remontööde maksumust vähendada. 

Käesolevas töös hinnatakse vaadeldava kai hetkeolukorda ja püütakse jõuda selgusele, 

kas antud olukord oleks võinud olla parem, kui juba kaide ehitustööde käigus oleks 

teostatud mõningaid muudatusi. Kas hetkel tehtud hooldus- ja remonttööd on 

ratsionaalsed ja mõistlikud kaide püsivuse säilitamiseks ja ekspluateerimiseks? Pakkuda 

välja omapoolseid juhiseid ning lahendus nii ehitus-, hooldus- ja remontööde 

teostamiseks. Kõike eelnevat analüüsida ja pakkuda välja lahendusi, kus hõlmatakse 

minimaalselt kolme teemat, mis on kai püsivuse tagamiseks ja säilimiseks olulisemad: 
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i. Kaide looduslikud tingimused 

ii. Ehituslik konstruktsioon/omapära 

iii. Teostatud hooldus ja remonttööd 

Uurimistöö tulemusena loodetakse leida reaalselt kasutatavaid juhiseid, kuidas 

suurendada planeerimise ja ehituse käigus tehtavate otsustega oodatava tulemuse 

saavutamist. Ühtlasi võiks antud töö olla heaks abimaterjaliks tööde planeerimisel, et 

planeerimistööde käigus tuvastada ja kaardistada võimalikult palju ette tulla võivaid 

probleeme ja neid võimalusel vältida või vähendada riske minimaalseks. 

Antud magistritöös teostatakse uurimus ühe kaubasadama kai seisukorra kohta läbi 

sadama omaniku pool tehtud perioodiliste tehniliste seisukorra  uuringute aruannete, 

millele lisanduvad kaide esiseina kandevõime arvutused. Uuritav objekt on  kai nr.7, 

mis asub AS Tallinna Sadamale kuuluvas Muuga sadamas. 

Töö aktuaalsust kinnitab asjaolu et esialgsel tutvumisel Tallinna Tehnikaülikooli ja 

Eesti Maaülikooli ehitusvaldkonna lõputöödega selgus, et sadama ja rannikutehnika 

temaatikaga töid oli vähe või puudusid üldse, küll aga on töös esitatud problemaatikat  

kajastatud erinevates teadusartiklites ning see võtab kokku töö autori enam kui 10 

aastased erialased kogemused sadamaehituse valdkonnas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

1. Muuga sadam 
 

1.1 Muuga sadama ajalugu 
 

12. novembril 1981 aastal andis NSV Liidu Ministrite Nõukogu välja määruse uue 

süvaveesadama rajamiseks Eestimaale Muuga lahte. Rajatav sadam sai nimeks 

Uussadam (Novotallinski Port) ja 4. märtsil 1982 pandi rajatavale sadamale põhjakivi 

Muuga lahe soisesse kõrkjasse kasvanud lõunarannal.  Algselt oli sadam ette nähtud 

kuivlasti, peamiselt tera- ja puuvilja sisseveoks, mis omakorda raudteed pidi edasi 

toimetati.  Esimeses ehitusjärgus rajati viljakaid, viljaelevaator (mahtuvusega kuni 

300 000 tonni vilja) ja külmlaod. Planeeritav lastikäive oli 16 miljonit tonni aastas. 

Joonis 1.1. Muuga sadama foto [1] 

1986. aasta detsembriks oli valmis kaide üldpikkus 1800 meetrit. Kuna osaliselt rajati 

kaid vette, siis antud hetkeks oli kaide rajamiseks teisaldatud ja paigaldatud ligi 7 

miljonit kuupmeetrit pinnast. Sadama kaubakäibeks oli kavandatud kuni 5,5 miljonit 

tonni veoseid aastas. 
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1992. aasta mai keskel alustati Muuga sadama läänemuuli liivaribal naftasaadusi 

käitleva terminali ehitust ja 24. Märtsil 1993a. toimus Muuga sadamas AS-i Pakterminal 

vedelkütuseterminalis pidulik kraani lahti keeramine. Seoses sellega lisandus sadama 

kuivlasti kõrvale ka naftasaaduste käitlemine. 

Käesoleva magistritöös uuritav kai nr. 7 võeti kasutusele 14. augustil 1996. aastal, ning 

seoses sellega loeti Muuga sadama kokku 14 aastat (1982-1996) kestnud I järgu ehitus 

lõpetatuks. [2] 

 

Joonis 1.2. Muuga sadama aerofoto [3] 

Tänase seisuga on Muuga sadam Eesti suurim kaubasadam, mis oma terminalidega on 

Euroopa üks moodsamaid sadamaid. Sadama akvatooriumi sügavus on kuni 18 meetrit 

ehk sadam on võimeline teenindama praktiliselt kõiki laevu, mis on võimelised läbima 

Taani väinasid. Muuga sadamas lossitakse toornaftat, naftasaadusi, sega- ja puitlasti 

ning teenindatakse konteiner- ja ro-ro tüüpi aluseid. Tänu soodsale asukohale ja heale 

raudtee- ja maanteeühendustele omab Muuga sadam suurt rolli Eesti 

transiitkaubanduses ehk antud sadamast käideldakse ligikaudu 90% Eestit läbivast 

transiitkaubast. Seoses sooviga suureneda ja mitmekesistada kaubavooge, plaanitakse 

lähiaastatel arendada olemasolevat tööstusparki ja rajada uusi kaisid ja terminale. 

Sadamas on 29 kaid. [4] 
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1.2 Muuga sadama looduslikud tingimused 

 

Pinnas 

 

Kuna antud töös keskendutakse korrosioonist tekkinud/tekkida võivate probleemide 

ennetamisele ja lahendamisele siis loodusliku pinnase aspekt antud töös ei oma olulist 

rolli ja seoses sellega ei  minda süvitsi antud töös pinnaseuuringute analüüsiga. 

Geoloogilise ehituse vaatevinklist on Muuga sadam rajatud muutlikku piirkonda, millest 

sõltuvalt on kai kandvate konstruktsioonide kandva aluspinna sügav suuresti varieeruv. 

Näiteks on sinisavi pealispinna absoluut kõrguses rannaäärses vööndis –5 meetrit ja 

Muuga lahe  keskosas kuni –46 meetrini. Seetõttu on uute rajatavate kaide ehitusel 

sarnaselt eelnevalt ehitatud kaide puhul, vajalikud põhjalikud geotehnilised uuringud ja 

arvutused. 

Oluline on antud töö raames märkida, et Muuga sadama kaid on osaliselt või täielikult 

rajatud merest juurde võetud maale ja seoses sellega koosneb suur osa kaide täitest 

juurde toodud täitematerjalidest. Muuga sadama lääneosa, I järgus ehitatud kaid, on 

täidetud erinevat liiki materjalidega: süvendamisel väljapumbatud tolmliiv, liiv, 

purunenud paas, paelahmakad (kai nr 7). Muuga sadama idaosasse rajatud söeterminali 

täitel kasutati ainult Naissaare ja Prangli saare lähedal asuvatest liivamaardlatest 

kaevandatud liiva. [5, 6, 7] 

Tuuled 

 

Muuga ilmajaama mõõtmistetulemuste põhjal ajavahemikus 2001-2006 võib ütelda, et 

Muuga sadama akvatooriumis domineerivateks tuulteks on lõuna ja lääne suundade 

vahel olevad tuuled. Mõõteperioodi keskmine tuule tugevus oli 5,2 m/s. Nagu terves 

Eestis, nii ka Muuga sadamas, on keskmisest tuulisemad kuud talvekuud - jaanuar, 

veebruar, november ja detsember. Enam vähem mõõdetud keskmise tuuletugevusega 

kuud on märts, aprill, mai ja oktoober. Tuulevaiksemad kuud on suvekuud, kus tuule 

tugevus, vastupidiselt talvekuudele, on keskmisest tuule tugevusest ca 10-20% väiksem. 

Täielikke tuulevaikseid perioode aastas on keskmiselt kokku ca 10%. 
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Joonis 1.3. Muuga sadama graafiline skeem, koos kai numbritega [3] 

Muuga sadama paikneb looduslikult Muuga lahe kaguosas (osaliselt lõunasosas). 

Seoses sellega on sadam kaitstud maa poolt puhuvate tuulte eest, milleks on lõunast 

puhuvad tuuled. Head kaitset läänetuulte eest pakub sadamale Viimsi poolsaar, ning ida 

tuulte eest pakub osalist kaitset Tahkumäe poolsaar. Kokkuvõtvalt võib ütelda, et sadam 

on looduslikult täielikult või osaliselt kaitstud järgnevatest suundadest W, SW, S, SO, 

O.  
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Joonis 1.4. 2001-2006 aasta andmetel koostatud lihtsustatud tuuleroos protsentides [6] 

Statistika põhiselt on tugevad tormid (15-20 m/s) Eesti rannikul peamiselt SW, SSW, W 

ja S suundadest, harvem esineb torme NW ja N suunast. Vaadeldes 2001-2006 andmetel 

koostatud tuuleroosi (vt. joonis nr.3) ja tormituulte statistikat, siis võib ütelda, et sadam 

on hästi kaitstud peaaegu kõikide eelduslikult suurimate tuulte ja tormide eest välja 

arvatud harva esinevate põhja- ja loodesuunaliste tormide eest. [5, 6, 7] 

Lainetus 

 

Lainetus peamisteks tekitajateks on tuul ja looded. Loodeid (Maailmamere veetasemete 

kõikumine) Läänemeres praktiliselt puuduvad. Valdavalt on lained küllalt järsud ja 

tuulesuunalised, rannikule lähenedes muutub laine rannajoonega enam-vähem 

paralleelseks. [13] 

Nagu Läänemeres, nii ka Muuga lahes on peamiseks laine kujundajaks tuul, Kuna 

Muuga laht on avatud põhja suunast, siis suurimate lainete (kuni 4 meetrit) tekitajad on 

põhja- ja loodekaare tormid, millede tuulekiirused ületavad 15-20 m/s. Vaatluste 

tulemusena on selgeks tehtud, et domineerivaks lainetuseks on alla 0,3 meetrine 

lainetus, mida esineb Muuga sadama akvatooriumis napilt üle pool juhtudest (ca 53%), 

lainetus vahemikus 0,3-0,5 meetrit esineb ca 30% juhtudest. 

Lainetuse poolt on Muuga sadam küllalt hästi  kaitstud tänu looduslikule paiknemisele 

ehk erinevalt avamerele on lahed üldjuhul suhteliselt suletud, nii ka Muuga laht, mis 

takistab tugeva lainetuse välja kujunemist. Harvadel juhtudel, teatud tuule suundade 
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puhul, võib lahe suletusel olla lainetust suurendavat mõju. Kuna valdavad tuuled Muuga 

lahes on lõuna ja lääne tuuled, mis on Muuga sadama jaoks nii ütelda maatuuled, siis 

antud tuuled suurt lainetust Muuga sadama akvatooriumis välja kujundada ei suuda. [5, 

6, 7] 

Hoovused 

 

Hoovuste peamised tekitajad Läänemere lahtedes on kohalikud mõjutegurid, eelkõige 

temperatuur ja tuul, põhja reljeef, rannajoone iseloom ning vee juurdevool maismaalt. 

Iseärasuste tõttu ei kujune Läänemeres välja tugevaid püsihoovuseid. Tavaliseks 

pinnahoovuse kiiruseks lahtedes võib lugeda 10-12 cm/s. [8] 

Kuna hoovuste otsene mõju konstruktsioonidele on võrreldes muude looduslike 

teguritega (tuul, lainetus, veetase, jääolud) pea olematu, siis seda teemat antud töö 

raames täpsemalt ei käsitleta. 

Jääolud 

 

Merejää tekkimine sõltub konkreetse talve karmusest. Jäätekkimist mõjutab otseselt vee 

temperatuur ning kaudselt ka tuule suund ja kiirus. Tuule suund ja kiirust mängivad 

olulist rolli merejää tekkel talve teises pooles, kus ajujää ehk triivjää täidab tuule mõjul 

lahtesid või triivib sealt välja. Seoses Läänemere küllalt madala soolasisaldusega, 

võrreldes ookeanis oleva veega, on vee külmumispunkt -0,4°C juures.  

Jääolud Eesti põhjarannikul on võrreldes Soome lahe ida ja põhjaosaga suhtelised 

kerged, raskemad jääolud võivad tekkida Kunda sadamast ida pool. Aastas täheldatakse 

jääd Tallinna ja Muuga lahel keskmiselt 70-75 päeva jooksul, kusjuures Muuga lahel on 

jääd mõnevõrra vähem, kuna laht on sügavam ja avamerele rohkem avatud. Suurem 

veemass akumuleerib suvel rohkem soojusenergiat, mille tulemusena külmumisprotsess 

algab hiljem,. [8] 

Muuga laht jäätub täielikult erandlikel talvedel, mistõttu võib ütelda, et Muuga sadam 

on jäävaba sadam. Jääd esineb iga aastal keskmiselt 1-2 korda kuid üldjuhul on tegemist 

ajujääga ja see oluliselt navigatsiooni ei sega. Probleemseks ja sadama tööd häirivaks 

võivad saada erandlikud juhud, kui põhjatuultega kantakse sadama akvatooriumisse 

suurel hulgal ajujääd, mis kuhjudes ja rüsistudes võib laevaliiklust segada. Stabiilsed 
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jäävormid tekivad Muuga lahes üldjuhul jaanuari lõpus ja veebruari alguses, ning 

täielikult jäävabaks muutub laht keskmiselt aprilli alguseks. [5, 6, 7] 

Veeseis 

 

Veetaseme kõikumist maailmameredes mõjutavad peamiselt maa ja teiste taevakehade 

gravitatsiooniväljade koosmõju. Suurimad mõjutajad on kuu ning päike. Läänemeres 

kui sisemeres on loodete mõju küllalt väikene, mõõtmistulemuste andmetel on see 

keskmiselt kuni 10 cm. Peamised veetaseme kõikumise tekitajad on lokaalsed: tuul 

(suund, kiirus, kestvus), õhurõhk ja  veevahetus läbi Taani väinade. Keskmine 

veetaseme kõikumise amplituud Läänemeres on ca 2,5 meetrit. Muuga lahes on 

Kroonlinna  nulli suhtes mõõdetud kõrgeimaks veetasemeks +157 cm ja madalaimaks 

veetasemeks -90 cm. 

Kuna suurim veetaseme kõigutaja on tuul, siis üldine veetase on kõrgeim talvel ja 

madalaim suvel. Samal ajal on suurimad ööpäevased veetaseme kõikumised Muuga 

lahes on sügisel. Talvel esinevate tugevamate tuulte mõju ei suuda, seose jääkattega, 

suuri ööpäevaseid kõikumisi tekitada. Harva esinevatel jäävabade talvede puhul võib 

suuri ööpäevaseid kõikumisi esineda ka talvel. [5, 6, 7, 8] 

 

1.3 Kaide metallist esiseinte püsivust mõjutavad protsessid 
 

Käesolevas töös uuritakse kahte peamist kai püsivust nõrgendavat mõjurit, millest üks 

on metallist kandekonstruktsiooni korrosioon ja teine mehhaanilised vigastused. Kai 

konstruktsiooni mehhaanilisi vigastusi põhjustavad peamiselt sündmused, mida on küll 

võimalik mingil määral ette näha, aga keeruline ennetada või vältida. Näiteks aluste 

navigeerimisel inimlike vigade tulemusel põhjustatud kai rammimisega tekkida võivate  

vigastuste riski on peaaegu võimatu vältida. Samas saab talvistel laeva sildumistel aluse 

ja kai vahele jääva jää muljumisest vastu kai esiseina kandekonstruktsiooni tingitud 

vigastuste  tekkimise riske on viia peaaegu nullini lihtsa lahendusega – jää eemaldamine 

puksiiralusega kai ja aluse vahelt läbi sõites. Erinevalt mehhaanilistest vigastustest on 

korrosioonist tulenevaid kahjusid võimalik viia peaaegu nullini, aga selleks, et seda 

teha, on vaja teada korrosiooni olemust. 
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Metallide korrosiooni all mõistetakse metalli ja keskkonna (õhk, gaasid, pinnas, vesi, 

lahused, pinnas, kemikaalid) vahelist reaktsiooni, mille tulemusena hävinevad metall, 

metallisulamid ja metallkonstruktsioonid [9]. Kaks peamist korrosiooni liiki on 

keemiline ja elektrokeemiline korrosioon, nendest viimane tekib vett sisaldavas 

keskkonnas. Antud korrosiooni liigiga puutuvad kokku kõik sadamarajatiste kaide 

metallist esiseina konstruktsiooni osad, mis on täielikult vee all, kui ka osaliselt vee peal 

olevad konstruktsiooni osad, mis on  tihti märguvad. Elektrokeemiline korrosioon on 

enim kahjustusi tekitav korrosioon (ca 80% kogu korrosioonikahjudest), millest 

lähtuvalt on antud korrosiooni liigiga tegelemine vees paiknevate sadamarajatiste juures 

oluline. [9] 

Tabel 1.1. Magedas või merevees asuvate vaiade ja sulundseinte korrosioonist 

põhjustatud paksuse vähenemise (mm) soovitatavad väärtused [10] 

Nõutav projektikohane kasutusiga (aastat) 5 25 50 75 100 

Merevees mõõdukas kliimas kõrge 

korrosioonitoimega tsoonis (madala veetaseme ja 

pritsmetsoonis) 

0,55 1,90 3,75 5,60 7,50 

Merevees mõõdukas kliimas alaliselt veegakaetud 

tsoonis või tõusu-mõõna tsoonis 
0,25 0,90 1,75 2,60 3,50 

Märkus: Väärtused 5 ja 25 aasta kohta põhinevad mõõtmistel, sama ajal kui teised 

väärtused on ekstrapoleeritud 

 

Osaliselt vees paiknevate sadamarajatiste projekteerimise ja hooldamise puhul on 

oluline silmas pidada nende asukoha eripära, millest sõltuvalt areneb korrosioon 

konstruktsioonil ebaühtlaselt (vt. joonis 1.5). Hetkel Eestis kehtiva 

teraskonstruktsioonide projekteerimise vaiade osa normis märgitakse agressiivseimateks 

tsoonideks pritsme ja madalveetsoon ning lisatakse märkus, et sõltuvalt konstruktsiooni 

asukoha tingimustest võivad korrosioonikiiruse jaotised ja kiirused olla erinevad antud 

jaotiste näitest. Eelpool mainitud normis on välja toodud vaiade ja sulundseinte 

projekteerimise tabel, kus on ära toodud eeldatav korrosioonikulum (vt. tabel 1.1). 
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A – pritsmetsoon F – pinnaseankur  

B – loodetsoon G – mattunud tsoon (pinnasepoolne) 

C – madalvee tsoon MHW – keskmine kõrgvesi 

D – alaliselt vees olev tsoon  MHL – keskmine madalvesi 

E – mattunud tsoon (veepoolne)  

Joonis 1.5. Korrosioonikiiruse ja paindemomendi jaotuse näide [10] 

Joonise 5 parempoolne osa on tüüpiline paindemomendi jaotus kai esiseinal, millest 

lähtuvalt tekivad suurimad paindemomendid kai esiseina elementidele ca 1/3 kõrgusel 

mere põhjast. Seoses sellega valitakse esiseina elementideks vaia- ja 

sulundseinaelementide materjalide paksused koos eeldatava korrosioonikulumiga, mis 

suudaks tekkivaid momente vastu võtta. 
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2. Kaasus ja selle probleemid 
 
Antud magistritöö praktilise töö osas teostatakse uurimus ühe kaubasadama kai 

ehitusprojekti ja kai seisukorra kohta läbi sadama valdaja pool tehtud perioodiliste 

tehniliste seisukorra uuringute aruannete ja teostatud remontööde alusel, millele 

lisanduvad kandevõime arvutused. Uuritav kai on kai nr.7 ning see asub AS Tallinna 

Sadamale kuuluvas Muuga sadamas (vt joonis 1.3). Konkreetse kai pika kasutusea 

tagamiseks tuleb uurida nelja olulist teemat: 

i. Looduslikud tingimused – kai nr.7 paiknemine Muuga sadama akvatooriumis, 

ning sellest sõltuvalt kai avatust või suletust konkreetsetele olulistele 

loodustingimusele. 

ii. Konstruktsiooniline eripära – püstitatud kai ehituslik eripära ja sobivus antud 

keskkonda. 

iii. Ekspluateerimine – kail igapäevaselt teostatavate tegevuste mõju. Kas antud kail 

teostatavad tööd võivad kiirendada kai loomuliku kulumist, avariiolukordade 

tekkimise võimalust jne. 

iv. Igapäevane hooldus – vajalikud igapäevased tegevused kai pikaealise püsivuse 

säilitamiseks 

 

2.1 Kai nr. 7 
 

Algselt planeeriti ja ehitati kai nr. 7. segalasti vastu võtmiseks, ent hiljem lisati kaile 

vastavad vedellasti laadimise seadmed ja tänasel päeval kasutatakse antud kaid 

valdavalt naftasaaduste käitlemiseks [4]. Kai nr. 7 puhul on tegemist kaldapealse 

rajatisega, kus kai kandev esisein on vai-sulundsein ehk kombisein tüüpi. Kai pikkus on 

310,0m, sildumistsooni pikkus on 299,7m ja projektijärgne süvis kai ees on 14,4m. Kai 

rajati aastatel 1995-1996a. [11] 
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2.2 Kai 7 konstruktsioon 
 

Kai kujutab endas koormust vähendava estakaadiga ja pinnasesse ankurdatud kombi 

esiseinaga konstruktsiooni (vt. joonis 2.1). Esiseina kandvateks elementideks on 

metalltorudest vaiad mõõtudega Ø1220x14mm mis on rammitud pinnasese 3,0 meetrise 

sammuga. Vaiade vahele on süvistatud sulundseina elemendid Larssen 603-K (vt. 

joonis 2.2). Üle ühe vaia ehk 6 meetrise sammuga on esiseina külge kinnitatud 63,5mm 

läbimõõduga ankrud, mis on maa poolt kinnitatud raudbetoonist ankruplaatelementide 

külge. Esiseina taga on kahest metallvaiade (Ø1220x14mm ja Ø1420x14mm) reast 

koosnev koormust vähendav estakaad. Kai pealisehitus on ehitatud monoliitsest 

raudbetoonist. Kai ja mere kohal oleva kordoontala absoluutkõrgus on +3,00 ja 

kordoontala alumine kõrgusmärk on +0,9 meetrit. 

Antud lõputöö raames on oluline ära märkida, et projekti kohaselt on kai tagune 

täidetud purustatud paega. Hilisemates AS GT Projekt poolt koostatud kai 7 esiseina 

uuringutes ei ole täpselt märgitud, mis täitematerjaliga on kai esiseina tagune ja kai 

tagala täidetud. Esiseina tagune materjal on tähistatud sõnaga puiste ja kai tagala täite 

kohta informatsioon puudub. Siiski võib eeldada, et on kasutatud küllalt suure 

fraktsioonilise täitematerjali, milles aga esineb ka peenemaid osiseid. Veel võib eeldada, 

et ehitustööde käigus süvistatud kai esiseina vahetut tagust ja kai tagala pealmist kihti 

siiski ei täidetud purustatud paega, vaid peenema täitematerjaliga - paekillustikuga. 

Suurte osistega materjali puuduseks kai esiseina vahetu taguse täitmisel on see, et 

suured paeosised võivad juba täitetööde teostamise ajal vigastada esiseina ja puuduseks 

kai tagala pealispinna ettevalmistamisel on see, et keeruline ja aeganõudev on tagada 

piisavalt hea ja sile pind millele teostada kai pealisehitise betoonitöid. Viimase 

eeldusele annab kinnitust, uuringutes olevad fotod, millel on näha, et esiseina tagune 

vajunud pinnase pealmine kiht on paekillustikuga kaetud. 
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Joonis 2.1. Muuga sadama kai nr.7 lõike skeem [11] 

Kai esiseina uuringutes oleva kai konstruktsioonilise lahenduse jooniselt võib välja 

lugeda, et materjal millele kai esiseina tagune osaliselt ja kai tagalatäide täielikult on 

paigaldatud on muda. Antud töö koostaja arvates on kai 7 esisinaga tekkinud 

probleemide üheks teguriks täitematerjali ja muda „koostöö“. 

 

2.3 Kai 7 paiknemine 

 

Vaadeldes Muuga sadama paiknemist skeemil siis jõuab üsna ruttu järeldusele, et kai 7 

on lähtuvalt oma asukohast kõige avatum võtmaks vastu loodusjõudude poolt tekitatud 

mõjusid ja oma konstruktsioonilisest eripärast on ta neid kõige altim vastu võtma. 



19 
 

Loodusjõududele väga avatud on ka kaid 9, 9A, 10 ja 10A, kuid need on 

konstruktsioonilt estakaad-tüüpi kaid (vt joonis nr. 1.3.) ja need taluvad loodusjõude 

nagu lainetus (tormid) ja jää paremini. Peamine põhjus peitub selles, et estakaad-tüüpi 

kai ei pea antud loodusjõust tekkivat nähtust täielikult peatama – laine ja jää lähevad nii 

ütelda kaist läbi ja seoses sellega võtab kai konstruktsioon vastu ainult osa kogu 

loodusjõu poolt tekitatud koormust, samas seda tehes lõhub ta laine omadusi, mille 

tulemusena kaist läbi läinud laine struktuur ja tugevus on algsega võrreldes erinev ja 

nõrgem. Seoses sellega töötavad antud kaid ka osaliselt teiste akvatooriumis olevate 

kaide suhtes lainemurdjana. 

Kai nr. 7 on avatud kagu ja loode vahelisest sektorit tabavatele loodusjõududele. 

Suurimaid probleeme võivad kaile tekitada tuule otsesest või kaudsest mõjust tekkivad 

loodusnähtused milleks on lainetus ja jää. Nagu eelpool mainitud on Muuga sadam 

looduslikult küllaltki hästi kaitstud, aga siiski võivad vahel probleemsetest suundadest 

esinevad tormid tabada kõige rängemalt just kaid nr. 7, kuna lähtuvalt oma asukohast ja 

konstruktsioonist on ta sunnitud tekkinud loodusjõud vastu võtma ja peatama. 

 

2.4 Kai seisukord 
 

Muuga sadamas teostatakse iga ca 5 aasta tagant kaide esiseinte põhjalike veealuseid ja 

veepealseid uuringud, mille andmete põhjal saadud andmetel hinnatakse kai seisukorda. 

Heaks võrdlusmaterjaliks on eelnevatel aastatel teostatud uuringud, millede vaatlemisel 

saab üldjoontes planeerida suuremaid remonttöid. Samal ajal annab see ka võimaluse 

koguda olulisi andmeid, mida saab kasutada uute kaide rajamisel. Kail nr. 7 teostati 

viimati uurimistöid 2011. aasta oktoobris ja novembris. Antud töö raames olulised 

punktid/teemad mida uuriti/mõõdeti on: 

i. Korrosioonist tekkinud kulum vaiadel ja sulundseina elementidel 

ii. Mehhaanilised vigastused  

Enne kai nr. 7 põhjaliku uurimustööde algust teostati septembris esiseina visuaalne 

uuring ning välitööde teostamise käigus olulisimaks avastuseks oli kai esiseina 

vigastustest tekkinud ulatuslik hermeetilisuse rikutus. Kokku leiti probleemseid kohti 

22, kuid visuaalsele uuringule koheselt järgnenud uuringul tuvastati juba 27 kohta, kus 

kai esisein oli vigastatud. Kail nr. 7 on kokku 97 sektsiooni ehk antud ajahetkel oli 
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vigastatud üle 25% kai sulundvaiade sektsioonidest. Ülatuslik kai hermeetilisuse rikutus 

põhjustas omakorda esiseina taga suures koguses täitematerjali kadu. Hinnanguliselt 

kanti kai konstruktsioonist välja ca 900m³ täitematerjali. Antud avastuste tulemusena 

hinnati kai olukorda ebarahuldavaks ja avariiohtlikuks. 

Vaadeldes uuringut, millesse on lisatud ka vigastuste fotod, võib välja lugeda 3 põhilist 

vigastuste põhjustajat või nende kombinatsioon: 

iii. Eeldatavalt kai ehitusest saati sulundseina elementidesse jäänud jääkpingetest 

tekkinud sulundseina elementide rebenemine. 

iv. Ehitustööde või uuringute teostamiseks kaetud avade katete puudumine.  

v. Sulundseina elementide ebapiisav kinnitus kai betoonkonstruktsiooni, mille 

tulemusel on lainete ja jää mõjul sulundseina elementide ülaosad betoonist välja 

rebitud ja kai sissepoole surutud. 

Kõikide eelpool mainitud vigastuste põhjuste ühine esile kerkimise kiirendaja on 

korrosioon. Kui võrrelda 2006 ja 2011 aastal mõõdetud kai kandeelementide 

jääkpaksusi, siis torkab koheselt silma viimase viie aasta hüppeline vaiade ja 

sulundseinaelementide jääkpaksuste vähenemine. 

 

Joonis 2.2 Muuga sadama kai nr.7 sulundielement Larssen 603-K [12] 

Antud töös vaadeldakse kai konstruktsiooni osasid, mis jäävad korrosiooni kiiruse 

suhtes kõige agressiivsemasse tsooni – pritsmetsooni ja ka loodete tsooni, ehk 

vaadeldav kõrguste vahemik vaiadel on +0,9 kuni -1,5 meetrit ja 

sulundseinaelementidel on +0,9 kuni -0,5 meetrit. Kuna sulundseina elementide 

esiseinad ja külgseinad on erinevate paksustega siis mõõtmiste andmeid vastaval 

kõrgusel on sulundseina elemendi kohta kaks ja vaiade kohta üks. 
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2006 aastal teostatud uuringus on metalli paksuse mõõtmistöid teostatud kail asetsevate 

pollarite all olevate tarinditel, aga 2011 aasta uuringus on mõõtmisi teostatud vigastatud 

sulundseina elementide läheduses olevatel vaiadel ja sulundseina paksusi on mõõdetud 

vigastuste  ümbruses ilma kõrgusmärke lisamata,. Seoses sellega ei ole viimati teostatud 

sulundseina metalli paksuse mõõdistused üheselt võrreldavad eelnevate mõõdistustega. 

Enamus sulundseina elementide vigastused esinesid vahemikus +0,9 kuni -0,5 meetrit ja 

seoses sellega on valitud ka vastav vahemik sulundi elementide võrdlustabelisse, et 

saada ligikaudne ülevaade korrosiooni arengust. Viimase kahe uuringu vahelise 

perioodi korrosiooni arengu peamised mõjutegurid on järgnevad: 

vi. Kuni 2006 aastani toimus agressiivne sulundi korrodeerumine peamiselt 

elemendi merepoolses küljes, sest eelduslikult selle ajani püsis kai esisein üsna 

hermeetiline ja seoses sellega oli esiseina tagune täitepinnas alles, mis 

omakorda takistas hapniku ligipääsu elementidele ja seoses sellega takistas 

elementide kiiret korrodeerumist. Esiseinal esines küll üksikuid vigastusi, mis 

ka parandati, kuid need ei suutnud tekitada ulatusliku täitematerjali kadu. 

vii.  Võib eeldada, et peale 2006. aastat ei tekkinud vigastused üheaegselt, vaid 

arenesid järk järgult, mille tulemusena kandus täitematerjal Muuga sadama 

akvatooriumisse ja vee liikumise mõjul tühjenes kogu kai esiseina tagune kohati 

kuni -2,5 meetrini täitematerjalist. Seoses sellega muutus esiseina maapoolne 

osa korrosiooni suhtes agressiivseks keskkonnaks, mille tulemusena 

sulundseina elementide korrosioonikiirus praktiliselt kahekordistus, sest antud 

vahemikus korrosioonile vastuvõtlik pind kahekordistus. Kiire korrodeerumine  

omakorda forsseeris elementide tugevuslike näitajate langust, mis kiirendas 

vastupanuvõime vähenemist elementides olevatele jääkpingetele.  

viii. Kui algselt töötasid kai täitematerjal ja kai esisein ühtse konstruktsioonina vastu 

võtmaks lainete ja jää poolt tekitatud jõude, siis kai esiseina tagala täitematerjali 

puudumisel pidi antud jõududega hakkama saama sulundseina elemendid üksi, 

millega kindlasti ei oldud projekteerimisel arvestatud ning elemendid osaliselt 

purunesid. 

Olenemata sellest, et erinevate mõõdistuste mõõtepunktide asukohad ka vaiadel 

täielikult ei ühti, ei tohiks see nende võrdlemisel probleeme tekitada, kuna läheduses 

asetseva purunenud sulundseina elemendid ei tohiks otseselt mõjutada kõrval seisva 

vaia korrodeerumist. Ülalpool mainitud esiseina hermeetilisuse kadumisega kindlasti 
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suurenes vaia maapoolse külje korrosiooni kiirus, kuid, enim korrodeerunud, 

merepoolse külje korrodeerumine jätkus eeldatavalt sama intensiivsusega kui eelnevalt. 

Kuigi antud olukord kiirendas sulundseina elemendi korrodeerumise kiirust pae kaks 

korda, siis vaia tugevusnäitajatele antud situatsioon eeldatavalt nii agressiivset mõju ei 

tohiks avaldada. Põhjuseks on vaia ehituslik eripära. Peale vaia maasse rammimist 

täidetakse vaia sisemus ja kai pealisehituse tegemisega käigus suletakse vaia pealmine 

ots betooniga ja tulemuseks on see, et vaia sisemus on kaitstud agressiivse 

korrodeerimist mõjutavate tegurite eest ja võib ütelda, et vaia sisepind praktiliselt ei 

korrodeeru. Antud situatsioonis on vaia merepoolsest küljest saadud mõõtmistulemused 

piisavad, et nende põhjal kindlaks määrata vaia tugevuslikud näitajad, kuna maapoolses 

osas on vaja jääkpaksused kindlasti suuremad ning neid jääkpaksusi arvestades saaks 

tegelikust vaia tugevuslikest näitajatest vale ettekujutise. 

Tabel 2.1. Muuga sadama kai nr.7 metallistesiseina toruvaiade jääkpaksused [13, 14] 

Kõrgusmärk 

2006 a. 

mõõtmistulemuste 

aritmeetiline 

keskmine, (mm) 

2011 a. 

mõõtmistulemuste 

aritmeetiline 

keskmine, (mm) 

Keskmine 

korrosiooni 

kulum vaia 

algpaksusest 

2006a., (mm) 

Keskmine 

korrosiooni 

kulum vaia 

algpaksusest 

2011a., (mm) 

Keskmine 

korrosiooni 

kulum vaia 

algpaksusest, 

2011a., (%) 

+0,5 12,0 11,0 2 3 21,4 

-0,5 12,6 11,2 1,4 2,8 20,0 

-1,5 12,8 12,5 1,2 1,5 10,7 

 

Uurimistöö teostamise hetkel oli kai vanus 15 aastat. Lähtuvalt hetkel kehtivast  

standardist (EVS-EN 1993-5:2007+NA:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 5: Vaiad.) ei tohiks korrosiooni kogukulum olla mitte rohkem kui 

1,23 millimeetrit, ehk vaia jääkpaksus peaks olema minimaalselt 12,76 ja sulundseina 

elemendil vastavalt 8,78 ja 7,75. Tegelik olukord oli aga kai püsivuse seisukohalt 

tunduvalt probleemsem. Vaia keskmine korrosiooni kulum kõrgusvahemikus -1,5 kuni 

+0,9 meetrit on 2,4 mm ja sulundseina elementidel lausa 4,4 mm, Vaia puhul on aasta 

keskmine korrosiooni kulum 0,16 ja sulundielemendil 0,29mm/aastas, ehk vastavalt 

standardile on korrodeerumine toimunud eelduslikult, vastavalt ca 1,9 ja ca 3,6 korda 

kiiremini, mis omakorda teeks projekteerimisnormide järgi kai esiseina vaiade ja 

sulundi eelduslikuks vanuseks vastavalt ca 30 ja ca 60 aastat. Märkimisväärne on see, et 

viimasel viiel aastal on toimunud sulundseinal hüppeline korrodeerumise kiiruse kasv: 
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kuni aastani 2006 korrodeerus sulund keskmiselt 0,10 mm/aastas ja kuni aastani 2011 

korrodeerus sulund keskmiselt 0,37 mm/aastas (ajavahemikus 2006 kuni 2011 

korrodeerus sulund 0,67 mm/aastas). Ka vaiade puhul on märgata korrodeerumise 

kiiruse kasvu, kuid mitte nii suurt kui sulundi elementide puhul: kuni aastani 2006 

korrodeerusid vaiad keskmiselt 0,15 mm/aastas ja kuni aastani 2011 korrodeerusid 

vaiad keskmiselt 0,16 mm/aastas (ajavahemikus 2006 kuni 2011 korrodeerus sulund 

0,18 mm/aastas). Siinkohal tuleb ära märkida, et kõik eelpool toodud arvud on 

mõõtmistulemuste keskmised, ehk esines olulised paremaid ja ka halvemaid 

mõõtetulemusi. 

Tabel 2.2. Muuga sadama kai nr.7 esiseina sulundseinaelementide jääkpaksused 

[13, 14] 
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-0,5 9,3 8,2 0,7 

 

Carl A. Thoresen poolt koostatud käsiraamatus Port designer´s handbook: 

recommendation and guidelines korrosiooni kiirust kirjeldavas lõigus märgitakse, et 

ilma taustinfot teadmata võiks sadamarajatiste projekteerimisel sulundseina elementide 

merepoolse külje korrosiooni kiiruseks võtta ca 0,10-0,15 mm/aastas. 

Skandinaaviamaades märgitakse keskmiseks korrosioonikulumiks aastas ca 0,3 mm. 

Autor viitab, et antud käsiraamat baseerub ta enda töödel ja kogemustel 

sadamarajatistega peamiselt Norras, mida on ca 40 aastat. Kahjuks pole seda 

käsiraamatus üheselt välja toodud kas autori poolt pakutud keskmised korrosiooni 

kiirused on saadud skandinaavia sadamatest mis asuvad nii Läänemeres Rootsi rannikul 

ja Norra rannikul ehk Atlandi ookeani põhjaosas ääres, Põhjajäämeres, Norra- ja 

Barentsi meres, kus keskkond on metalli korrodeerumise mõistes Läänemerest 

agressiivsemad või ainult Norra rannikul [19, 20]. 
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3. Teostatud avarii- ja  remonttööde kirjeldus ja nende 

mõju kai seisukorrale 
 

3.1 Remonttööd 2005 
 

2005. aastal teostati esimese purunenud sulundseinaelementidest sektsiooni remonttöid. 

Purunenud sektsioon kannab tähist L-9 (vt. Lisa 1, joonis nr.1, Kai 7 plaan). 

Remontlahendus mille järgi töid teostati projekteeris AS Merini Projekteerija Taimo 

Talk, kes oli otseselt seotud ka antud kai projekteerimisega. Taimo Talki poolt välja 

pakutud algne lahendus sai aluseks ka järgnevate remonttööde projekteerimisel, mida 

täiendati ja arendati edasi parandamaks remontsektsiooni vastupidavust Muuga sadamas 

valitsevatele ilmastikutingimustele. Vastavalt projektlahendusele teostati järgnevad 

tööd: 

i. Taastati sektsiooni hermeetilisus takistamaks kai täite väljavoolu 

akvatooriumisse. Vigastatud sulundseinaelementides olevad avad kaeti ja 

keevitati metallplaatidega. 

ii. Kõrgusmärgile ca -2,50 meetrit rajati metallist alusaraketis millele toetus 

omakorda esiseinaplaat/raketis, mis keevitati metallvaiadele. 

iii. Kai esiseina sulundite ja metallraketise vaheline tühimik betoneeriti. 

Antud konstruktsioon siiski ei osutunud piisavalt vastupidavaks ja teostatud tööd 

lammutati viimaste remonttööde käigus 2013 aastal ja asendati parendatud lahendusega. 

Enne sektsiooni L-9 lammutustöid oli püütud sektsiooni vastupidavust suurendada 

kolme karprauaga mõõtudega 100x50 mm, mis oli paigaldatud vaiade külge, 

takistamaks esiseina plaadi kukkumist akvatooriumisse. Mis põhjustas teostatud 

lahenduse lagunemise ja miks see ei olnud piisav antud olukorras ja millised olid 

peamised probleemid, lahatakse järgnevates peatükkides. 
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3.2 Remonttööd 2011a. kuni 2012a. 
 

Lähtuvalt antud töö punktile 3.1.3 oli kai nr.7 uuringute teostaja hinnangul avariiohtlik 

ja vastavalt sellele alustas Muuga sadama ehitusosakond avariitöödega. Otsene oht kai 

püsivusele kui sellisele polnud suur, kuna kai kandvateks elementideks on terasvaiad ja 

nende vigastused praktiliselt puudusid. Probleemiks oli kai sulundseina hermeetilisuse 

oluline rikutus mille tähelepanuta jätmine võib areneda ohuks ka kai püsivusele. 

Peamiselt ilmastikutingimustest, eriti lainetusest, tulenevalt kantakse kai täitepinnas läbi 

avade akvatooriumisse, millest lähtub kaks probleemi: 

i. Kai esise täitumine pinnasega võib muuta oluliselt kai esist süvist, mis 

omakorda takistab sildumast projektijärgseid laevu antud kaile ja võib osaliselt 

halvata sadama tööd. Halvemal juhul, teadvustamata hetkeolukorda üritatakse 

kai äärde sillata alust mille süvis ei ole kooskõlas kai esise sügavusega, mis 

võib viia aluse vigastusteni ja see omakorda võib kaasa tuua 

keskkonnareostuse.  

ii. Osaliselt tühjenenud kai esiseina tagune on kordades vastuvõtlikum jää ja 

lainetuse poolt tulenevatele jõududele, mille tulemusel võivad suureneda 

esiseina vigastused mis omakorda kiirendavad eelnevas alapunktis kirjeldatud 

probleeme. 

Seoses sellega jõuab kai seisukord ühel hetkel olukorrani, kus oluline kogus kai 

täitematerjali on uhutud vette, mille tulemusel paljastuvad kai tagalavaiad ja ka 

ankurdus. Lõhutud/avatud esiseina tõttu jõuab lainetus ja jää sügavale kai sisemusse, 

ning hakkavad avaldama oma mõju pinnaseankrutele ja tagalavaiadele, mis ei ole 

projekteeritud nende poolt tulenevaid jõude vastu võtma. Lisaks algab ka tarindite 

agressiivne korrosioon, millega samuti pole projekteerimisel arvestatud. 

Tulenevalt eelnevalt mainitule alustati koheselt avariiremonttöödega, kus parandati 

esiseinal 22 vigastatud tsooni. Töid teostati AS GT Projekt pool koostatud projektile, 

Töö nr PL/390-11; 2011, mille aluseks oli AS Merin tööprojekti nr 642 tehnilised 

lahendused. Tööde iseloom võrreldes 2005-l aastal tehtud töödega on sarnane, kuid juba 

oli projekti sisse viidud olulisi muudatusi. Vastavalt projektlahendusele teostati 

järgnevad tööd: 
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iii. Taastati sektsiooni hermeetilisus. Vigastatud sulundseina elementides olevad 

avad suleti keevitusega, vajadusel keevitati avadele metallplaadid. 

iv. Kõrgusmärgile -2,00 meetrit rajati vinkelraudadest (100x100 mm) raketise 

põhja alustoed, millele paigaldati 8 mm lehtmetallist raketise põhi. 

v. Sulundseinaelementidele keevitati Ø12 mm armatuurteraseset aasad ja 

armatuurvõrk (samm 150x150 mm). 

vi. Kai kordoontala alusplaati puuriti igasse remonditavasse sektsiooni 2 

betoneerimisava (min. Ø120 mm). 

vii. Metallist raketise esiseina plaadi paigaldamine. Sarnaselt sulundseintele 

keevitatud armatuuraasadele, oli esiseina plaatide siseküljele malekorras 

samuti keevitatud armatuuraasad (Ø10 mm). Esiseina plaat keevitati kolmest 

küljest kai esiseinale – plaadi alumine serv raketise aluse ja mõlemad küljed 

vaiade külge. Esiseina plaat valmistati 8mm lehtterasest, mõõtudega 

2400x2900 mm. 

viii. Vastavalt olukorrale betoneeriti raketise ja sulundseina vaheline tühimik ühes 

või kahes etapis. 

ix. Sidumaks olemasolevat kordoontala põhja ja valatud betooni, paigaldati igasse 

betoneerimisavasse kaks 1,5 meetrist vinkelrauda (60x60x5 mm). 

Avariiremonttööde lahenduses tehti sektsiooni lahenduses kolm olulist muudatust, mis 

suurendas oluliselt sektsiooni vastupidavust. Remontsektsioonide vastupidavusele 

avaldas käesoleva töö autori arvates suurimat mõju metallraketise, 

sulundseinaelementide ja betooni omavahel võimalikult ühtseks sidumine 

armatuurvõrgu, armatuuraasade ja vinkelraudadega. 2005. aastal teostatud remonttööde 

käigus valati betoon siuliselt siledate pindadega metallkasti, kus metalli ja betooni 

omavaheline nakkuvus on minimaalne ja seoses sellega ei hakanud nad, 

ilmastikutingimustest tulenevatele jõududele koos tööle. Valdavalt lainetuse mõjust 

põhjustatud metallplaadi liikumisest/võnkumisest vähenes järkjärgult olemasolev 

vähene betooni ja metalli vaheline side, ning lõpuks side betooni ja metallplaadi vahel 

puudus täielikult. Metallplaat püsis kai esiseinal algselt ainult tänu keevistele, kuid 

jätkuv lainetusest tekkiv plaadi pidev võnkumine hakkas lahti rebima ja lõhkuma plaadi 

keeviseid, ning hiljem paigaldati tugevduseks karpraud. Seoses projekti sisse viidud 

muudatustele on sarnaste probleemide risk viidud peaaegu miinimumini. Kui mingil 

põhjusel peaks keevised hävinema/korrodeeruma ja lahti tulema, siis esiseina 
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metallplaat püsib eelduslikult omal kohal, mis aga ei tähenda, et tekkinud puuduseid 

võiks tähelepanuta jätta. 

Teine oluline remontsektsioonide püsivust suurendav muudatus oli vastavalt 

keskkonnatingimustele õigema betooni kasutamine - graniitkillustikuga betoon C30/37, 

mille külmakindluse klass oli KK4. Nimetatud betoon annab maksimaalseks 

keskkonnaklassiks XS1, mis on merevee kloriididest põhjustatud korrosiooni eest piisav 

keskkonnas, kus õhk sisaldab sooli, kuid otsene kontakt mereveega puudub ehk 

konstruktsioon peaks asuma kaldal või selle lähedal asuvas konstruktsioonis [20]. Kuigi 

eelduslikult ei tohiks betoonil otsest kontakti mereveega olla, siis reaalsetes tingimustes  

on kontakt mingil määral olemas. Esmalt ehitatud metallraketised ei ole täielikult 

hermeetilised ja teisalt puutub betoon mereveega lühiajaliselt kokku ka betoneerimisel. 

Töö autor kasutaks keskkonnaklassile XS2 või XS3 vastavat betooni, mis on piisav 

merevee kloriididest põhjustatud korrosiooni eest keskkonnas, kus konstruktsioon on 

vee all (XS2) või loodete, piisk- ja uduvööndis (XS3) ning konstruktsioon on 

mereehitise osa. Kasutatavaks betooniks valiks töö autor graniitkillustikuga betooni 

C35/45 külmakindlusega KK4 [20]. Kuna täielik projektdokumentatsioon 2005. aastal 

remonditud sektsiooni L-9 kohta ei ole hetkel Muuga sadama arhiivist leitav, siis antud 

töös kasutatud materjalide, mõõtude kirjeldused on ligikaudsed ja põhinevad 2013. 

aastal teostatud remonditud sektsiooni L-9 lammutustööde käigus saadud andmetel, 

millest tulenevalt kasutati antul lõigus paekivikillustikuga betooni. Kahjuks on täpne 

kasutatud betooni mark teadmata, aga igal juhul ei oleks tohtinud kasutada paekivist 

killustikuga betooni. Lammutustööde käigus selgus, et betoonosa oli osaliselt või 

täielikult hävinud (olematud tugevusnäitajad) ca 70% ulatuses. Täielikult oli hävinenud 

betooni alaosa vahemikus -2,50 kuni -2,00 meetrit, ülaosas vahemikus +0,90 kuni +0,50 

meetrit ja kogu merepoolne osa kogu betoonkehandil ca 20 cm ulatuses. Eelmainitud 

osades koosnes lammutustöö kas täielikult või osaliselt lahtise killustiku kokku 

korjamises. Järgnevalt kasutati lammutustöödeks survepesurit, millega uhuti nõrga 

tugevusega betoon mere põhja, kus see hiljem kokku koguti ja utiliseeriti. Tugevaim osa 

betoonist asetses valatud betooni keskosas vastu sulundseina. Vaatlustulemuste järgi oli 

betooni hävinemise põhjusteks, peale valest betoonimargist tulenev betooni 

karboniseerumisest tingitud lagunemisele, kehv betoneerimistööde kvaliteet. Loogika 

järgi oleks pidanud kõige tugevam betoon asuma valu alaosas, kus on kõige stabiilsem 
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keskkond betooni kivinemiseks. Põhjuseks võis olla veealuse betoneerimise juhiste 

eiramine. 

Kolmas oluline muudatus on seotud metallist esiseina raketiseplaadi kaitsmisega 

korrosiooni eest. Korrosiooni eest kaitsti plaat mõlema poole värvimisega, erinevusega, 

et plaadi maapoolne osa, mis on otseses kontaktis betooniga värviti ainult tsinktäidise 

värviga aga merepoolne külg kaeti lisaks tsinkvärvile kaeti ka polüuretaanvärviga. 

Korrosioonikaitsetöid teostati vastava värviskeemi alustel: 

x. Esiseina metallplaadi maapoolne osa tsinktäidisega korrosioonikaitsekate EN 

ISO 12944-5 PUR Zn (R) 80/2 kogupaksusega 80µm. 

xi. Esiseina metallplaadi merepoolne osa tsinktäidisega korrosioonikaitsekate ning 

seejärel polüuretaankaitsekate, värvimisskeem C5-M klassi järgi, EN ISO 

12944-5 PUR Zn (R) 180/3 PUR 240/3 kogupaksusega 420µm. 

Metallplaadi väliskeskkonna mõjuteguritega otseses kontaktis oleva pinna kaitsmine 

vastavalt C5-M klassi järgi on igati mõistlik ja õigustatud. Plaadi sisekülje värvimise 

osas on käesoleva töö autori mõtted kahetised. Kuna eelduslikult raketis ei ole 

hermeetiline ja mingil määral merevett jõuab/jääb raketisse, mis omakorda mõjub plaadi 

korrodeerumisele halvasti, siis justkui on plaadi sisekülje värvimine mõistlik. Samas 

värvikiht armatuuraasade ja betooni vahel ei paranda kahe komponendi koostööd, seega 

justkui plaadi sisekülje värvimine ei oleks mõistlik. Sellest tulenevalt võiks sisepinnal 

värvida ainult need osad kus on suurim tõenäosus, et plaadi sisekülg puutub kokk 

mereveega. Ohupiirkonnad on plaatide kõik servad. 

 

3.3 Remonttööd juuni 2012a. kuni september 2013a. 
 

Peale kai nr.7 avariiolukorra likvideerimist jätkas Muuga sadama ehitusosakond kai 

seisukorra parandamist ja vastavalt AS Tallinna Sadam ja konsortsiumi AS Merko Infra 

ning AS Merko Ehitus Eesti vahel sõlmitud ehituslepingule alustati 31.05.2012a. 

Muuga kai 7 esiseinal, käesolevaks hetkeks viimaseid, remonttöid vastavalt GT Projekt 

AS-i poolt koostatud projektile TPR/381-12 (2012a.). Teostatud remonttööd olid 

ilmatundlikud, vees tehtavate tööde tsoon oli valdavalt kuni -2,50 meetrit, maksimaalne 

tööde teostamissügavus oli -3,20 meetrit, ja seoses sellega ei olnud tööde teostamine 

võimalik, kui lainetuse kõrgus oli 0,2 meetrit või rohkem. Oluline on märkida, et kõiki 
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kai rekonstrueerimistöid teostati töötava kai tingimustes, ehk kaid ekspluateeriti 

vastavalt kai rentija vajadustele. Selle tulemusena sildus ühe kuu jooksul kai ääres kuni 

3 alust, ning lastimine lossimine võis kesta kuni 3 ööpäeva. Kuna kail nr.7 käideldi 

naftasaadusi, tähendas see omakorda, et sildunud laeva korral oli kogu kai piirkond 

kõrgendatud ohuala ja seoses sellega oli igasugune tööde, eriti tuletööde, teostamine 

keelatud. Töövõtjale tähendas see pidevat laevaliikluse ja ilmastikolude jälgimist ning 

nõudis valmisolekut kiireks tehnika ja seadmete mobilisatsiooniks kai esiseinalt. 

Seadmete ja tehnika säästmiseks tuli sarnaseid mobilisatsioone teha ka halbade 

ilmastikuolude saabudes. Kai nr.7 remonttööde eesmärgiks oli: 

i. Täielik kai esiseina tugevdamine ja hermeetilisuse taastamine välja arvatud 

sektsioonides, kus antud tööd olid teostatud avariiremonttööde käigus.  

ii. 2005. aastal paigaldatud olemasoleva sektsiooni L-9 lammutamine, ning selle 

taastamine vastavalt projektile (vaata alapunkt 3.1 ja 3.2).   

iii. Kai esiseina taguse täitepinnase taastamine.  

iv. Hüdrokompensatsiooniavade paigaldamine kõrgusmärgile -3,00 meetrit. 

v. Igale vaiale kahe protektori paigaldamine kõrgusmärgile -2,50 meetrit. 

vi. Vaiade korrosioonikaitsetööde teostamine kuival meetodil vahemikus +0,90 

kuni -2,00 meetrit.  

Kuna käesoleva töö alapunktis 3.2 on põhjalikult kirjeldatud kai esiseina 

rekonstrueerimistöid, mis on praktiliselt identsed 2013-l aastal lõpetatud esiseina 

rekonstrueerimistöödega, siis antud punktis kirjeldatakse kahe töö erinevusi ja 

lisandunud tööde eripärasid. Esiseina tööde erinevus seisnesid esiseina metallplaatide 

mõõtude - ja osaliselt konstruktsiooni muudatustest (vt joonis 4.1.). 
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Joonis 4.1. Esiseina metallraketisplaatide konstruktsiooni eripärad [21] 

Plaadi mõõtude varieerumine sõltus kai esiseina rammitud vaiade tegelikust paigutusest, 

millest tulenevalt tuli lahendada 51 tsooni algse tüüplahendusega, kus plaadi mõõtmed 

olid 2400x2900x8mm (vt joonis 4.1. skeem A). 24 tsooni lahendid erinesid plaadi laiuse 

muutusega (2450 kuni 3000mm) ja vajadusel lisati plaadi külgedele vinkelrauad 

mõõtudega 75x75x5mm (vt joonis 4.1. skeem B), kuid tööde teostamise ja tehnoloogia 

vahel erinevused puudusid.  

Kuna kai esiseina tööd ja kai taguse täitematerjali tööd ei sõltunud üksteisest, siis 

alustati esiseina rekonstrueerimistöödega põhimõtteliselt samaaegselt ka kai tagala 

täitetöid. Erandiks oli viis vigastatud sulundseina tsooni mis enne täitmistööde algust 

ajutiselt metallplaatidega suleti, takistamaks paigaldatava täitematerjali uhtumist 

sadama akvatooriumisse. Mõlema töö eelduseks oli materjalide (betoon, täitematerjal) 

projektijärgsesse asukohta viimiseks avauste puurimine kordoontalas asuva kanali 
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põhja. Avausi puuriti igasse remonditavasse sektsiooni 3 (Ø120mm), kaks 

betoneerimiseks (sulundseina elementidest mere poole) ja üks täitematerjali 

paigaldamiseks (sulundseina elementidest maa poole). Ajagraafikus kõige kriitilisemaks 

tööks oli esiseina rekonstrueerimine (raketise ja armeeringu paigaldus, betoneerimine ja 

korrosioonikaitse tööd) ja seoses sellega oli antud tööde teostamine alati prioriteetne, 

kui mingil põhjusel antud töö täite- ja avade puurimistööde tsoonid kattusid.  Samas 

avade puurimistöödel oli prioriteediks täitematerjali täitmiseks mõeldud avade 

puurimine, kuna seoses esiseina metallplaatide tarne eripärale, alustati plaatide 

paigaldamist peale kai tagasitäitetööde lõpuetapis. Kai tagasitäiteks kasutati ehitusliiva, 

(milles sisaldus ka killustikku) mis uhuti/pumbati kai alusesse tühimikku veega 

küllastunud olekus, mis tagas täitematerjali ühtlase laotumise täitetsoonis. 

Kõige keerukam etapp antud tööde teostamise raamas oli  kai esiseinaplaatide ja vaiade 

korrosioonikaitse tööd. Keerukaks tegi tööd kaks asjaolu: ilmastikutingimused ja 

projektdokumentatsioonis ette nähtud töö meetod, milleks oli korrosioonikaitse tööde 

tegemine kuival meetodil. Projektülesande lahendamiseks otsustas projektimeeskond 

tööde teostamiseks vajaliku varustuse lahenduse ise välja mõelda ja valmistada  Nii 

visandati vajalike kessoonkambrite lahendused ja peale projekteerijate poolt saadud 

kinnitust kambrite ohutuses, tarniti koostööpartnerite poolt valmistatud kessoonkambrid 

objektile. Algselt plaanitud kessoonide rentimisega võrreldes oli ise valmistatud 

kessoonidest tulenev hinnavahe märgatav. Esiseinale paigaldatud kessoonis oli kuiva 

liivapritsi meetodiga võimalik saavutada projektis ette antud vaiade pinna puhastusaste 

Sa2.5, ning puhastatud pinnad värviti pulverisaatoriga koheselt sama värviskeemi (vt. 

punk 3.2) kohaselt nagu esiseina metallplaadid. Esisena plaatide esialgsel kinnitamisel 

oli raske veealuste keevitustöödega saavutada tulemust, kus plaatide keevised esiseina 

vaiade ja plaatide vahel oleks täielikult hermeetilised, mis oli eelduseks 

korrosioonikaitsetöödele. Projektimeeskonna poolt võeti vastu otsus, et keevised 

kontrollitakse ja vajadusel parandatakse täies ulatuses peale kessoonkambrite 

paigaldust. Tehtud otsuse positiivne pool oli plaatide kiirenenud paigaldus esiseinale ja 

hilisemal kuival meetodil teostatud 100% kontrolli ja paranduste tulemusena saavutati 

ka parem keeviste kvaliteet. Negatiivse mõjuna põhjustas otsus aga pikenenud 

kessoonide ajalist hoidmine ühel etapil kuni 8 tunni võrra, mille ajal kontrolliti ja 

parandati esiseinaplaatide keeviseid. Heas seisukorras keeviste puhul kestsid ühe lõigu 

korrosioonikaitsetööd koos kessoonide paigaldamise ja eemaldamisega ca 24h. Pikim 
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tööde kestvus ühel lõigul seoses halbade ilmastikuoludele ja laeva sildumisega oli 4 

ööpäeva, mille jooksul teostati ka kahekordne kessoonide paigaldamine ja eemaldamine 

antud lõigul.  

Seoses kai esiseina ülaosa täieliku hermetiseerimisega kaotati ära kõik olemasolevad 

hüdrokompensatsiooniavad, mis tuli taastada, kuna vastasel korral oleks jäänud kai 

sisemuses oleva vee liikumine takistatuks, mis omakorda võib põhjustata kai püsivuse 

suhtes ebasoodsaid tingimusi. Hüdrokompensatsiooniavade tööpõhimõte on sarnane 

ühendatud anuma tööpõhimõttele, ehk vesi saab liikuda vajadusel kai sisse ja kaist 

välja, et tagada vee sarnane tase mere tasapinna ja kai sisesel veel, mille tulemusel ei 

saa tekkida kai sisemuses oleva vee tõttu kai esiseinale lisajõudusid. Hermeetilise kai 

esiseina puhul võib tekkida olukord, kus madala veetaseme korral on kai sisemus 

täitunud sadevetest ja pinnasevetest veega, mille tulemusel, lähtuvalt veetaseme 

uuringutest (alapunkt 1.2 Veeseis), vete tasapindade vahe kai nr.7 puhul kuni 1,8 

meetrit, ehk kai esiseinale lisanduvad algselt projekteeritutele jõududele lisaks kuni 1,8 

meetrine veesamba poolt tekitatud lisajõud. Veesamba poolt tekitatud lisajõude mõju 

võib lisada kai konstruktsiooni arvutustel. Kuigi kaide esiseinu on praktiliselt võimatu 

ehitada hermeetiliselt ja vete liikumine kai sees on üldjuhul tagatud sulund- ja 

rammvaiade vahelise lukustuse ebahermeetilisuse tõttu, on siiski 

hüdrokompensatsiooniavasid vaja vee liikumise kiiruse suurendamiseks. 

Hüdrokompensatsiooniavadest võib teoreetiliselt loobuda, kui kai esiseina 

konstruktsiooni arvutamisel on arvesse võetud veesamba poolt tekitatud jõude, aga see 

tähendab kasutatavate terastarindite materjalide paksuste kasvu, mis omakorda toob 

kaasa kogu ehituse maksumuse tõusu. Sisemeredes nagu ka Läänemeres oludes on 

loodetest põhjustatud veetaseme kõikumise amplituudid väikesed ja kõikumised on 

ajaliselt aeglased, millest tulenevalt need väga suurt riski kai püsivusele ei tekita. 

Seevastu hüdrokompensatsiooniavade puudumine võib põhjustada kai püsivusele 

probleeme ookeanide rannikutel kus looded on suuremad. Suurima ulatusega looded on 

Fundy lahes, kus loode amplituud võib ületada 15 meetrit [22].  

Kai esiseina täiendavaks kaitseks korrosiooni eest paigaldati remonttööde käigus 

galvaanilise katoodkaitse ehk  alumiiniumprotektorid. Protektoreid kaaluga 9 kg 

paigaldati iga kai esiseina vaiale 2 tükki, ning alumine kõrgusmärk protektoritel oli        

-3,20 meetrit. Sarnaselt hüdrokompensatsiooniavade taastamisega kai esiseinal ei 

asunud ka protektorite paigaldamine ajagraafikus kriitilisel teel, mille tulemusena sai 
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neid paigaldada igal ajahetkel kui tehnoloogilistest eripäradest või muudest tingimustest 

põhjustest olid kai esiseina tööd ajutiselt peatatud. Üks sellistest olukordadest oli 0,20 

kuni 0,40 meetrit kõrguse lainetuse korral kui esiseina töid polnud võimalik teostada, 

aga seoses sellega, et esiseina plaatidest allpool asetsev protektorite töötsoon oli 

piisavalt sügaval, ei olnud nende paigaldustööd takistatud. Protektorite tööpõhimõtteid 

on kirjeldatud töö punktis 5.3. 
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4. Esiseina alternatiivne remontlahendus ja sellega seotud 

arvutused 
 

Käesoleva töö autori otsene kokkupuude Muuga sadama kai nr. 7 remontööde 

juhtimisega ja eelnevatele kogemustele (Muuga sadama kaide nr. 31, 32 ja 33 ja 

Piirissaare sadama ehitus) tuginedes, tekkis soovi välja pakkuda omapoolne 

alternatiivilahendus  antud kai esiseina remontöödeks, mis on omakorda GT Projekt 

AS-i (Töö nr TPR/389-12; 2012) poolt koostatud projekti edasiarendus. Pakutav 

lahendus üritatakse teostada tüüplahendusena, et seda oleks võimalik minimaalsete 

muudatustega kasutada sarnaste esiseinte (vai-sulund kombisein) konstruktsiooniga 

kaide remontimisel ja tugevdamisel. Valitud tööde teostamise vahemik on valitud -2,0 

kuni +0,9 meetrit, et tagada alternatiivse ja teostatud variandi võrreldavus, kuigi töö 

autor valiks töötsooniks sarnaselt algse vahemiku, nagu seda tehti esimese remonttööde 

käigus tsoonis L-9 ehk -2,50 kuni 0,90 meetrit. Kaitstava tsooni vahemiku eeldusliku 

suurendamise peamiseks põhjuseks on paremini kaitsta esiseina korrosiooni 

soodustavate tingimuste eest ka madala veetaseme ja lainetuse korral, takistamaks 

lisahapniku juurdepääsu esiseina metallkonstruktsioonidele. Eelduslikult on 

alternatiivse pakutava variandi teostamine sama kulukas või odavam teostatud 

lahendusest. Pakutava variandi suurim eelis on eelduslikult hooldustööde teostamise 

sageduse vähenemine ja maksumuse oluline langus ning parem esiseina kaitstus 

korrosiooni põhjustavate tegurite eest. 

 

4.1 Lähteülesanne 
 

Kombisein tüüpi kai esiseina remondi alternatiivne tüüplahenduslik tööprojekt on 

lahendatud Muuga sadama kai nr. 7 konstruktsiooni põhjal. Välja pakutava 

remontlahendusega lahendatakse ainult kai esiseina tugevdamine kai pritsme- ja 

loodetetsoonis, mis tagaks antud tsoonis kai esiseina metallkonstruktsiooni korrosiooni 

pidurdumise mere poolsest küljest peaaegu nullini. Kai pikaealisuse tagamiseks peab 

tööde käigus kindlasti lahendama kõik metallkonstruktsiooni korrosioonikindlust 
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põhjustavad probleemid: tagasitäite olemasolu, anood- või katoodkaitse ja seoses 

tugevdamistöödega tekkida võiva hüdrokompensatsiooniavadega kaasnevad 

probleemid, kuid need teemad nõuavad eraldi spetsiifilisi arvutusi ja nendega antud 

lõputöö raames ei tegeleta. Peamine erinevus eelnevalt tehtud remontööde lahenduse ja 

välja pakutava lahenduse vahel on kai esiseina täielik katmine betooniga ja raketisena 

algselt konstruktsiooni osaks jääv metallplaat on asendatud raudbetoonist plaadiga. 

Teostatavad tööde loetelu: 

i. Betoonist esiseina raketisplaadi valmistamine. 

ii. Betoneerimisavade puurimine kordoontala põhja. 

iii. Alusraketise ja betoonraketisplaadi kandekonstruktsiooni keevitamine. 

iv. Armatuuraasade paigaldamine vaiadele ja sulundseina elementidele. 

v. Armatuurvõrgu paigaldamine  

vi. Betoonist esiseina raketisplaadi paigaldamine  

vii. Kai esiseina ja raketise vahele jääva tühimiku täitmine betooniga. 

viii. Täiendava armatuuri paigaldamine betoneerimisavadesse. 

Punktides ii, iii ja iv kirjeldatud tööde teostamise järjekord ei ole oluline. Parima 

keevitus- ja betoneerimistööde tulemuse saavutamiseks tuleb aluspind eelnevalt 

puhastada orgaanikast ja roostest. Vajadusel tuleb kvaliteetse tulemuse saavutamiseks 

aluse puhastamist korrata enne iga etapi teostamist algust. Soovituslik on metallpindade 

puhastamine enne betoneerimist parema nakke saavutamiseks betooni ja metallpindade 

vahel  

Remontlahendust on soovitav kasutada lõikudes, kus korrosiooni kulumi tõttu läheneb 

esiseina metallkonstruktsiooni jääkpaksus lubatud miinimumile. 

 

4.2 Joonised 
 

Kõik alternatiivse lahendusega kaasnevad joonised asuvad lõputöö lisas (Lisa 1).  

Jooniste nimekiri: 

i. Joonis nr.1 - Kai 7 plaan 

ii. Joonis nr.2 - Kai vertikaallõige A-A 

iii. Joonis nr.3 - Kai horisontaallõige B-B 
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iv. Joonis nr.4 - Remontsektsiooni vaade mere poolt 

v. Joonis nr.5 - Esiseina r/b armeerimine 

vi. Joonis nr.6 - Esiseina r/b sõlmed 

vii. Joonis nr.7 - Raudbetoon valu sidumine kordoontala põhjaplaadiga 

 

4.3 Arvutused 
 

Sadamakaide raudbetoonist esiseinte ja kasutatavate terasest sulundkonstruktsioonide 

(sulundseinad) arvutamise metoodika põhineb kehtivatel standarditel ja normidel, 

millistest põhiliselt kasutatakse: 

i. EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise 

alused [23] 

ii. EVS-EN 1991-1-1-1:2007  Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 

koormused. Osa 1-1: Üldkoormused, mahukaalud, omakaalud, hoonete 

kasuskoormused. [24] 

iii. EVS-EN 1992-1-1:2007 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa1-1: Üldeeskirjad 

ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad. [25] 

iv. EVS EN 1993-5:2007+NA:2009 Teraskonstruktsioonide projekteerimine. 

Osa 5: Vaiad [10] 

Sadamaehituses kasutatakse samaaegselt ka teiste ehituskonstruktsioonide arvutamisega 

seotud põhimõtted, mis on esitatud Tiit Masso koostatud Ehituskonstruktori 

käsiraamatus. [26] 

Esiseina tugevdamise arvutused on tehtud eeldusel, et olemasoleva esiseina 

tugevusnäitajad on piisavad talumaks tugevdamisega kaasnevaid lisakoormusi. 

Tugevdamisega lisatud monoliitsete elementide ja esiseina ühendused on jäigad ja 

seoses sellega kantakse kõik väliskeskkonnast tingitud jõud edasi kai esiseina 

metallkonstruktsioonidele. Ülesandeks on projekteerida metallist alusraketisele toetuv 

raudbetoonplaat, mis on mereehitise osa ja asub osaliselt vee all ja osaliselt loode- ja 

pritsmevööndis. 

Esiseina plaadi dimensioneerimist alustatakse konstruktsiooni mõõtmete valiku, 

konstruktiivse skeemi leidmise ja materjalide valikuga. Projekteeritav plaat on 
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planeeritud algselt töötama raketisena ning peale valatava betooni kivistumist on nad 

omavahel seotud ja moodustavad koos ühtse monoliitse terviku. Plaadi poolt kaetav ala 

on 3000x2900mm. 

 

Kontroll, kas plaat on kahes suunas töötav viiakse läbi plaadi pikema ja lühema külje 

suhte kontrollina, kus: 

203,1
9,2

3
<==

lühem

pikem

l

l
 (4.1) 

kus   pikeml  - pikema külje pikkus, m 

lühenl  - lühema külje pikkus, m 

Valemi järgi on tegemist on kahes suunas töötava plaadiga, mis tuleb ristarmeerida. 

Reaalselt on tegemist ühes suunas töötava plaadiga ja x-telje sihis piisaks 

jaotusarmatuurist.  

Kahes suunas töötava plaadi kasuskõrgus saadakse:  

mmmm
l

d lühem 906,90
32

2900

32
≈===  (4.2) 

kus   lühenl   - lühema külje pikkus, mm 

d   - kasuskõrgus, mm 

Normide järgi peab projekteeritud mereehitiste arvutuslik eluiga olema 100 aastat, kuna 

käesoleva töö puhul on tegemist juba töötava kai rekonstrueerimistöödega, siis 

projekteeritav eluiga on valitud 50 aastat. Plaadi töötava armatuuri eeldatav läbimõõt on 

12mm. Vastavalt projekteeritava konstruktsiooni ümbritsevatest keskkonnaklassist 

(XS2, XS3, XF4), külmakindlusklassist (KK4) ja konstruktsiooniklassist (S4) valin 

minimaalse betooni kaitsekihi minc . Uusehitise puhul, mille konstruktsiooni eluiga on 

100 aastat, tuleks valida kahe võrra suurem konstruktsiooniklass ja seoses sellega 

suureneks oluliselt ka kaitsekihi paksus ( mmc 55min = ). 

Valiku tegemisel lähtutakse ebasoodsamatest tingimustest/klassidest (XS3, KK4, S4) 

milledest tulenevalt mmc 45min = . Seega plaadi paksus: 

mmmmcdhn 14014145
2

12
90

2

Ø
min ≈=++=++=  (4.3) 
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kus   d   - kasuskõrgus, mm 

Ø   - armatuuri läbimõõt, mm 

minc   - armatuuri minimaalne kaitsekiht, mm 

Tulenevalt asjaolust, et peale kivistumist töötab kogu betoonist konstruktsioon 

(projekteeritav plaat, valu betoon) ühtse monoliidina ja plaat on arvutatud vastu võtma 

algselt betoneerimisest tulevatele jõududele, siis plaadi paksuseks valime mmhn 120= , 

mis on piisav tagamaks vastavalt keskkonnaklassile (XS3, KK4, S4) nõutava 

minimaalse armatuuri kaitsekihi.  

Materjalide valikul lähtutakse keskkonnaklassist ja püütakse võimalusel valida samad 

materjalid, mida kasutati eelnevalt remonttöid teostades. Betoneerimistööde 

teostamiseks on arvutustes valitud kaubabetoon betooni tugevusklassiga C35/45, mille 

arvutuslik survetugevus on MPafcd 3,23= . Armatuurina kasutatakse perioodilise 

profiiliga vardaid armatuuri klassiga: B500B, mille arvutustugevus MPaf yd 435= . 

Plaadi arvutust alustatakse projekteeritava plaadi sisejõudude leidmisega, mis antud 

töös on leitud arvutiprogrammi Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 

abil (vt Lisa 2). Seoses erinevatest betoneerimisetööde võimalikest lahenditest on 

programmi abil leitud, töö autori poolt välja pakutud lahendite teostamise meetodi järgi,  

kolm koormuskombinatsiooni. Arvutusi tehti lähtuvalt koormusskeemist variant 2, 

etapp 1 (vt. joonis 5.2), kusjuures kaubabetoonist tulenevad koormuseid ei ole läbi 

korrutatud osavaruteguriga (1,2) kuna jõud kaubabetoonist on ajutised. Kasutatavad 

betoneerimistööde teostamise meetodid on vastavalt: 
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i. Betoneerimistööde teostamine ühe valuga – Etapp 1 (vt. joonis 5.1) 

 

Joonis 5.1. Esiseina betoonplaatide koormusskeem, variant 1 [Allikas: autori koostatud] 

ii. Betoneerimistööd teostamine kahes etapis. Esimeses etapis valatakse betoon 

kuni kõrgusmärgini ±0,00 meetrit – vt. joonis 5.2. Etapp 1. Teises etapis 

valatakse betoon lõpuni, ehk kõrgusmärgist  ±0,00 kuni +0,90 meetrit – vt. 

joonis 5.2. Etapp 2. 

 

Joonis 5.2. Esiseina betoonplaatide koormusskeem, variant 2 [Allikas: autori koostatud] 

iii. Betoneerimistööde teostamine kolmes etapis.  Esimess etapis valatakse betoon 

kuni kõrgusmärgini -1,00 meetrit – vt. joonis 5.3. Etapp 1. Teises etapis 

valatakse betoon lõpuni, ehk kõrgusmärgist  -1,00 kuni ±0,00 meetrit – vt. joonis 

5.3. Etapp 2. Kolmandas etapis valatakse betoon kõrgusmärgist  ±0,00 kuni 

+0,90 meetrit – vt. joonis 5.3. Etapp 3. 
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Joonis 5.3. Esiseina betoonplaatide koormusskeem, variant 3 [Allikas: autori koostatud] 

Arvutiprogrammi abil leiti sisejõud jooniste 5.1, 5.2 ja 5.3 etappidele 1, mis on kõigi 

kolme betoneerimistöö teostamise esimene etapp ja ühtlasi antud olukorras 

konstruktsiooni püsivuse seisukohalt kõige kriitilisem olukord. Konstruktsiooni 

stabiilsusele avaldab positiivset mõju ja vähendab betoonplaadile betoonvalu ajal 

mõjuvaid jõude merevee poolt tulenev vastukaal. Arvutiprogrammi abil leitud sisejõud 

on leitud viisil, et plaadi on ala- ja ülaosa on toetatud kogu plaadi laiuses ehk alaosa 

toeks on rajatava metallraketise vinkelraud ja ülaosas on toeks kogu plaadi laiuses 

ajutiselt, betoneerimistöödeks, kai esiseinale paigaldatav vinkelraud 75x75x7mm. 

Leiame plaadi armeeringuks vajaliku armatuuri: 

Plaadi kõrgus h=120mm 

Kasuskõrgus  

mmcchd nx 64545
2

12
120

2

Ø
min =−−−=∆−−−=   (4.4) 

mmcchd ny 52545
2

12
12120

2

Ø
Ø min =−−−−=∆−−−−=  (4.5) 

kus  c∆   - kaitsekihi lubatav hälve, mm 

Betoon 45/35C  arvutustugevusega MPafcd 3,23=  

Arvutuslik paidemoment mkNmM xsd /62,1, = ; mkNmM ysd /94,10, =  

Arvutused teostatakse 1m laiuse riba kohta. 

 

Y-telje sihis: 
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mkNmM ysd /94,10, =  

393,0<204,0
052,0103,2385,0

94,10
232

2

==
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

= c

cd

sd

dbf

M
µ

α
µ  (4.6) 

Seega on ristlõige normaalarmeeritud ja survearmatuur ei ole vajalik. 

231,02305,0204,0211211 ⇒=⋅−−=−−= µω   (4.7) 

Pikitõmbearmatuuri pindala 

mmmmm
f

dbf
A

yd

ycd

s

224
1 5471047,5

435

052,03,2385,0231,0
=⋅=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅⋅
= −

αω
(4.8) 

Valime pikitõmbearmatuuriks ∅10 A*
s=79mm

2
  

Tõmbearmatuuri vähim ristlõike pindala y-telje sihis 

dbdb
f

f
A tt

yk

ctm

s ⋅=⋅⋅=≥=⋅⋅=⋅⋅= .0013,05210013,00676,00865,0521
500

2,3
26,026,0min,1

           (4.9) 

Armatuuri samm: 

mmm
a

A
s

s

s 150144,0
547

79

2

*

⇒===  (4.10) 

Armatuuri maksimaalne samm: 

mmhs 1801205,15,1max =⋅=≤  (4.11) 

Seega vajalik on y-telje suunaline pikiarmatuur ∅10 B500B sammuga 150mm  

X-telje sihis: 

mkNmM xsd /62,1, =  

393,0<020,00199,0
064,0103,2385,0

62,1
232

1

=≈=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

= c

cd

sd

dbf

M
µ

α
µ  (4.12) 

Seega on ristlõige normaalarmeeritud ja survearmatuur ei ole vajalik. 



42 
 

020,0020,0211211 =⋅−−=−−= µω   (4.13) 

Pikitõmbearmatuuri pindala 

mmmmm
f

dbf
A

yd

xcd

s

224
1 581058,0

435

064,03,2385,0020,0
=⋅=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅⋅
= −αω

 

           (4.14) 

Ühes suunas töötavale plaadile peaks ette nähtav jaotusarmatuur olema vähemalt 20% 

töötava armatuuri pinnast.  

 1
2 /4,1095472,02,0 ssysj Ammmaa >=⋅=⋅=  (4.15) 

Kuna x-telje sihis vajaminev armatuuri pindala on väiksem kui jaotusarmatuuriks 

vajalik, mis kinnitab algset eeldust, et plaat töötab sisuliselt ühes suunas ja ning 

teostatakse armeerimine x-telje sihis jaotusarmatuuriks vajaliku armatuuri kogusega. 

mmm
a

A
s

sj

s

j 250259,0
109

3,28
⇒===   (4.16) 

Jaotusarmatuuriks valime ∅6 B500B sammuga 250mm.  

 

4.4 Arvutustulemused  

 

Olenemata arvutustulemustest lähtutakse jooniste koostamisel algselt planeeritud plaadi 

paksusest, kuid armeeringuks vajaliku armatuuri läbimõõt valitakse vastavalt 

arvutustele. Algselt planeeritud ja arvutuslikult saadud armatuuride läbimõõtude vahest 

tulenevalt on võimalik valmistada 1cm õhem plaat, tagades raudbetoonplaadi 

armatuurile vajalikud kaitsekihtide paksused vastavalt projekteeritud elueale (50 aastat). 

Seoses sellega väheneks plaadi kaal ca 0,2 tonni, ning saavutataks teatav ressursside 

kokkuhoid nii betooni, kui ka kasutatava armatuuri mahtudes. Põhjus, miks antud 

olukorras raudbetoonist plaadi paksust ei muudeta, seisneb asjaolus, et plaadi 

dimensioneerimisel on arvestatud ainult betoneerimistöödest tulenevaid jõudusid ja 

merevee poolt mõjutavaid tasakaalustavaid jõudusid. Dimensioneerimisel ei ole arvesse 

võetud plaadi monteerimistöödest (tõstetööd) tulenevaid jõudusid. Tõstetööde 
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teostamiseks ei ole planeeritud plaadile paigaldada tõstehülsse või –aasasid. Tõsted 

teostatakse plaadi siseküljel olevate armatuuraasade kaudu, mis on keevistega 

ühendatud plaadi tõmbearmatuuriga. Tõstetööde teostamisel võib tekkida vajadus, 

suurendada tõmbearmatuuri läbimõõtu ja seoses sellega tekib omakorda vajadus plaadi 

paksust suurendada minimaalsete kaitsekihtide tagamiseks. 

Kai esiseina rekonstrueerimistööde teostamine välja pakutud alternatiivlahenduse 

meetodil eeldab antud olukorras enne tööde alustamist lisaarvutuste teostamist. 

Käesolev töö ei kajasta esiseina raudbetoonplaadi terasvinklitest kandetarindite ja 

esiseinale paigaldatava armeeringu arvutusi nende suure mahu tõttu. Vastavaid arvutusi 

võiks teostada näiteks järgnevate aastate lõputöödes või kõrgkooli 

teraskonstruktsioonide ning raudbetoonkonstruktsioonide ainete kursusetöödes. 

Täiendavate arvutuste tulemusena ei saa välistada kogu konstruktsiooni mahu 

vähenemist. Kui täiendavate arvutuste teostamisel selgub, et tõstetööde teostamine ei 

too kaasa armeeringu läbimõõtude kasvu, siis plaadi saledamaks muutmiseks võib 

lisalahenduseks olla plaadi sisesina armeeringu kaitsekihi vähendamine, kuna 

betoneerimistööde teostamist suureneb armeeringu kaitsekiht maapoolses küljes 

minimaalselt 5cm. 

 

4.5  Teostatud ja alternatiivse esiseina remonttööde võrdlus 

 

2013. aastal lõpetatud remonttööde lahendusel ja välja pakutaval alternatiivlahendusel 

on oma eelised ja puudused, mis väljenduvad tööde teostamise keerukuses, hilisemas 

ekspluateerimises, hooldustööde, teostamises vajalikkuses ning sageduses ja 

konstruktsiooni töötamises olemasolevas keskkonnas. Kõike eelnevat arvestades ja 

kõike vajaminevate ressursside ja mahtude hindamisel on võimalik välja valida 

konkreetse juhtumi puhul parim lahendus.  

Suurim eelis teostatud remonttöödel alternatiivlahenduse ees on kogu konstruktsiooni 

kaal. Kui teostatud remontsektsiooni kaal ühe sektsiooni kohta on ca 9,4 tonni, siis 

alternatiivlahenduse sektsiooni kaal on ca 13,6 tonni, mis on ligikaudu 31% raskem, 

seega peab kogu kai esisein kokku kandma üle  400 tonni lisaraskust. Kuigi 

alternatiivlahendus on välja pakutud ja esiseina raudbetoonist raketisplaat arvutatud 

eeldusel, et olemasolev kai esiseinakonstruktsioon on võimeline algse lahendusega 
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võrreldes lisakaalust tulenevaid koormusi taluma, on alternatiiv lahendusest tulenev 

lisakaal siiski märkimisväärne ja võimalusel peaks otsima lisalahendusi kaalu 

alandamiseks.  

Lisaks teostatud remonttööde konstruktsiooni kergemale kaalule võib positiivse poole 

pealt välja tuua ka oluliselt kergema esiseina raketisplaadi. Algsel juhul on kasutusel 

korrosioonikaitsevahenditega kaetud terasplaat kaaluga kuni 0,5 tonni, mis võrreldes 

alternatiivlahenduses kasutatava raudbetoonplaadiga kaaluga kuni 2,7 tonni on üle 5 

korra kergem. Oluline kaalude erinevus teeb keerukamaks ja kulukamaks esiseina 

raketisplaadi paigaldustööd tõstetööde osas. Lähtudes Muuga sadama kai nr.7 

konstruktsioonilisest eripärast (tõsteseadme tugikäpa minimaalne kaugus kai 

kordoontala servast on 3 meetrit) tähendaks see kasutatavate tõsteseadmete hinnatõusu 

50 kuni 65%, ehk algselt kasutatud kuni 5 tonnise tõstevõimega hüdrotõstuk seadmetele 

tuleks alternatiivlahenduse kasutada 12 kuni 15 tonnise tõstevõimega seadmeid. Kuna 

raudbetoonist esiseina raketisplaat annab erinevate lahenduste lisakaalu erinevusest ca 

72%, siis see on peamine koht, kus tuleks leida võimalusi konstruktsiooni kaalu 

alandamiseks. Tööde teostamise seisukohalt on võimalik ühele sektsioonile paigaldatav 

raudbetoon esiseinaplaat nii ütelda poolitada, ehk ühe plaadi (2900x3000x120mm) 

asemel kasutada kahte plaati mõõtudega 2900x1500x120mm. Tööde teostamise 

keerukus mingil määral tõuseb, kuid teostamiseks vajalik odavam tõstetehnika võib 

kokkuvõttes anda parema tulemuse. 

Remonttöödega teostatud konstruktsioonide kaalust tulenevaid eeliseid on siiski vähem 

võrreldes alternatiivlahendusega. Välja pakutud alternatiivlahendus annab oluliselt 

parema korrosioonikindluse kaitstavas loodete ja pritsmetsoonis, kus kogu kai esisein 

on kaetud ühtlaselt minimaalselt 17 cm paksuse betoonist kaitsekihiga kaasa arvatud 

esiseina kandvad vaiad. Minimaalne kaitsekiht konstruktsiooniklassile S4 ning 

keskkonnaklassile XS3 on 45mm. Alternatiivlahenduse korral on kogu 

korrosioonikaitse tagamine jäetud betooni kanda. Kui remonttöödel kasutatav 

konstruktsiooni puhul kaitseb sulundseina elemente korrosiooni eest betoon, siis vaiade 

ja sulundseinaga ühenduses olevad osad on kaitstud betooniga, aga vaiade keskosad 

värvkattega. Vaiade katmine korrosioonikaitseks värviga on käesoleva magistritöö 

autori arvates kaks nõrka kohta – korrosioonikatte teostamine ja hoolduskulud. 

Kessoonide kasutamine alternatiivlahenduse puhul ei ole vajalik, kuna kõiki töid on 

võimalik teostada märjas keskkonnas, ehk kuiva keskkonna loomist tööde teostamiseks 
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pole vaja. Remonttööde puhul on kessoonide kasutamine väljapääsmatu. Nagu 

alapunktis 3.3 kirjeldatud, on kessoonide paigaldamine vajalik esiseina raketise 

metallplaatide ja vaiade vaheliste keeviste kontrolliks, vajadusel parandamiseks ning 

vaiade korrosioonikaitsetööde teostamiseks kuival meetodil. Eelnev nõuab kessoonide 

paigaldamist esiseinale, mis omakorda tähendab lisa tuukritööde ja tõstetööde 

teostamist võrreldes alternatiivlahendusega. Seoses kessoonide suurema kaaluga 

võrreldes esiseina metallist raketiseplaatidega, on vajadus kasutada suurema 

tõstevõimega tõsteseadmeid. Suurema tõstevõimega hüdrotõstukkraanade ja 

tuukribrigaadide kasutamine tõstab tööde teostamise maksumus võrreldes välja 

pakutava alternatiivlahendusega. Ühe sektsiooni teostamiseks on alternatiivlahenduse 

puhul tõsteseadme ühekordne vajadus ligikaudu 2 tundi, remonttööde teostamisel 2012-

2013 aastal vajas üks sektsioon tõsteseadmete abi kolmel korral kuni 4 tundi. Lisaks 

tõstetoode mahu ajakulu suurenemisele nõuab algne lahendus lisaressursse kessoonide 

valmistamisele või rentimisele, lisa tuukritöid kessoonide paigaldamisele, keeviste 

kontrollimisele ja parandamisele ning korrosioonikaitsetöödele.  

Hoolimata rasketest tingimustest korrosioonikaitse tööde teostamiseks kessoonides ei 

pruugi esiseina korrosioonikindluse säilitamine olla lihtne. Sõltumata kasutatud 

tsinkkrundi Stelpant PU-Zinc ja polüuretaan värvi Stelpant PU-Combination 100 

headest mehhaanilistest omadustest on nad altimad ilmastikutingimustest (lainetus, 

rüsijää) ja mehhaanilistest vigastustest tingitud probleemide vastu võtmiseks võrreldes 

betoonist kaitsekihiga. Betoonkaitsekihi pinna vigastus ei nõua kohest sekkumist 

kandva esiseina metallosade korrosioonikaitse tagamiseks. Värvkatte puhul on 

korrosiooni leviku takistamiseks soovituslik vigastus parandada võimalikult kiiresti, mis 

omakorda eeldab esiseina olukorra sagedasemat jälgimist ja vajadusel parandustööde 

tegemist ning see omakorda suurendab hoolduseks vajalike ressursside mahtusid ja 

kulusid. 

Kokkuvõtvalt võib ütelda, et hoolimata alternatiivlahenduse konstruktsiooni ja esiseina 

raketisplaadist kaalu suurenemine ei too see kaasa remonttööde teostamise maksumuse 

tõusu, pigem vastupidi. Esialgsete arvutuste tulemusena on alternatiivlahenduse 

indikatiivne hind võrreldes esialgse lahendusega ca 40% odavama ja eeldatav ajakulu 

ühe sektsiooni rekonstrueerimisel on kuni 50 % lühem. Pakutav alternatiivlahendus 

tagab esiseina konstruktsiooni parema korrosioonikindluse ning eelduslikult vähendab 

ka kai esiseina korrosiooniohust tulenevaid hoolduskulusid. Välja pakutud 
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alternatiivlahendus vajaks kaide omanike poolt remontööde lahenduse teostamisel 

kaalumist ja kindlasti edasi arendamist.  
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5. Soovitused olemasolevate ja ehitatavate kaide hoolduseks 

ja projekteerimiseks 

 

Parimate lahenduste leidmiseks olemasolevate ja ehitatavate kaide hoolduseks ja 

projekteerimiseks on kai esiseina eluiga mõjutavate tegurite ja nende protsesside 

tundmaõppimine ehitise konkreetsetest asukohast lähtuvalt. Kui looduslikest 

tingimustest tulenevate protsesside arvestamine ei ole üldjuhul probleemiks, siis 

keerukaks võib osutuda ümbruskonnas toimuvate inimtekkeliste protsesside mõju 

vaadeldavale ehitisele. Vaadeldava kai nr.7-e puhul toimus ajavahemikus 2006-2011 

aastatel hüppeline korrosioonikiiruse kasv loodete ja pritsmetsoonis nii vaiadel kui ka 

eriti intensiivselt sulundseinaelementidel (vt. kai seisukord punkt 2.4). Mis põhjustas 

korrosiooni kiiruse hüppelise kasvu, ei ole üheselt teada. Sulundseinaelementide 

korrosioonikiirust suurendas kai täitematerjali osaline valgumine akvatooriumisse, mis 

põhjustas elementidel korrosioonipinna kahekordistumise, kuid antud kai hermeetilisuse 

probleem ei saanud mõjutada esiseina vaiade korrosiooni kiiruse tõusu lähtuvalt vaiade 

kinnisest konstruktsioonist, millest tulenevalt korrosioonipindade suurenemist ei 

toimunud. Miks korrosiooni kiiruse kasv toimus on teadmata.  

Magistritöö autoril on kaks hüpoteesi, mis võisid olla probleemide põhjustajateks – 

uitvoolud ja inimtegevusest tekkinud agressiivne keskkond. Mõlemad hüpoteetilised 

probleemide tekitajad ei pruugi tuleneda kai nr. 7 enda konstruktsioonist ega kai 

ekspluateerimisest. Uitvoolude tekitajaid võib olla mitmeid, näiteks kail asetsevate 

seadmete ja mehhanismide vigased elektrisüsteemid või ebakorrektselt töötavad kai 

metallkonstruktsioone kaitstavad elektrokeemilised kaitsed ehk suundvool 

katoodkaitsed. Vaadates Muuga sadama kaide paiknemise skeemi (vt. joonis 1.3.), siis 

lähimad kaid, kus on kasutatud suundvool katoodkaitset on estakaadkaid 9A ja 10A, 

ehk need on kaid, kus tuleks kontrollida katoodkaitsest tingitud voolude levimist. 

Eeldatavate keskkonnatingimuste muutuste tekitajaid tuleks otsida kaide 

ekspluateerimisest. Muuga sadamas käideldakse peale keskkonnale ohutute kaupade ka 
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keskkonnale ohtlike kaupu, milledeks on erinevad kütused ja väetised. Tehnoloogiliste 

uuenduste ja ohtlike ainete käitlemisnõuete karmistumisega on otsene ohtlike ainete 

keskkonda sattumine oht viidud miinimumini. Siiski võivad tekkida väikesed lokaalsed 

reostuskolded, mis jäävad märkamata, ning need omakorda põhjustada merevees 

lokaalset agressiivset korrosiooni kiirendavaid piirkondi. Eelmainitud kahe hüpoteetilise 

probleemi lahenduseks on järjepidev seadmete ja keskkonnatingimuste kontroll.  

 

5.1 Täitepinnase kontrollkaevud 

 

Kaid, mis on rajatud või rajatakse merelt maad juurde võttes, ehk kai esiseina tagune 

täidetakse pinnasega, nõuavad täitepinnase olemasolu jälgimist, kuid kinnise 

konstruktsiooni puhul on seda keeruline teha. Tihti märgatakse pinnase kadu liiga hilja 

ja kogu konstruktsiooni taastamistööd ei piirdu ainult täitepinnase taastamisega. 

Pakutav lahendus pinnase taseme jälgimiseks on vaatluskaevud (vt. joonis 5.1.). 

Võrreldes uue kai ehitustööde maksumusega on vaatluskaevude paigalduse hind 

marginaalne ning konstruktsioon sarnane laialt levinud reoveekanalisatsioonikaevudele. 

Vaatluskaev on võimalik rajada ka ekspluateeritavatele kaidel, kuid nende 

konstruktsioon oleks mõnevõrra erinev. Kaev kinnitub kaikonstruktsiooni külge ainult 

ülemise kaevufiksaatoriga, mis on ankurdatud kordoontala põhjaplaati. Rajamise hind 

on kallim võrreldes uue kai lahendusega, kuna vajab lisatöid vajalike avade puurimise ja 

pinnase tagasitäitetööde näol. Soovituslikud kaevude mõõdud on 160/200 või 315/400 

mm, kasutatav materjal PE toru minimaalse rõngasjäikusega SN2 ning malmkraega 

malmluugi tugevusklass minimaalselt 40 tonni. 
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a – kaevu teleskooptoru läbimõõduga 160 kuni 315mm 

b – kaevu fiksaatoritega kaevutoru läbimõõduga 200 kuni 400mm 

c – Raudbetoon kordoontala paksus 

d – Raudbetoon pealispinna kaugus kai pealispinnani 

Joonis 5.1. Vaatluskaevu lõike skeem 

Täitepinnase kao järgi on võimalik teha järeldusi, kas on tegemist pinnase loomuliku 

tihenemisega või kiire esiseina vigastusest põhjustatud pinnase lekkega. Vigastusest 

tekitatud pinnase kao kiire avastamine võimaldab vähendada ala, kus otsida 

pinnaselekke põhjust. Lisaks vaatluskaevude peaeesmärgile, täitepinnase taseme 

jälgimisele on kaeve võimalik kasutada ka täitepinnase taseme taastamiseks. Täitetööde 

teostamine olemasolevate vaatluskaevude puhul vajab tehnikat ainult pinnase 

tagasipumpamistöödeks ja puudub vajadus olemasolevate konstruktsioonide lammutus- 
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ning taastamistöödeks. Lähtuvalt kaevu otstarbest tuleks projekteerimisel valida õige 

kaevu läbimõõt ja rajamistihedus. 

 

5.2 Lahendusi esiseina vaielementide vigastuste vähendamiseks 

 
Käesoleva magistritöö autori kogemustest ja vaatlustest lähtuvalt on kai esiseinte 

sulundseinaelementide vigastute põhjused tihedalt seotud kai ehitustöödega. Vaadeldes 

kaide seisukorrauuringutes olevaid vigastusi leiab kolme tüüpi sulundseinaelementide 

probleeme või nende omavahelisi kombinatsioone: 

i. sulundseinaelementide ülaosa pragunemine (vt. joonis 5.2) 

ii. osaliselt või täielikult kai sisemusse deformeerunud sulundseina osad (vt. joonis 

5.3) 

iii. ehitustööde teostamisel tehtud tehnoloogilised avad (vt. joonis 5.4) 

Kõigi kolme sulundielementide vigastuste põhjuseid tuleb otsida elementide 

süvistamisest. Elementide ülaosade kalestumist ja jääkpingeid tekitavad mehhaanilised 

löögid, mis tulenevad vibro- ja rammimisseadme tööprotsessist. Mida tugevam on 

pinnas, seda suuremaid jõude tuleb tööde teostamisel kasutada ning seda suuremad 

vigastused vaiapeadele tekivad. Kalestumisest ja jääkpingest tingitud vigastuste 

avastamine on kohati keeruline, kuna peale rammimistööde lõppu vigastustele viitavaid 

väliseid märke ei pruugi olla. Vigastuste avaldumine võib ajas edasi nihkuda aastaid, 

kuna algselt suudab teraselement pingetele vastu pidada, aga korrosiooni tulemusena 

terase vastupanu väheneb, ning element praguneb. 

 



51 
 

 
 Joonis 5.2. Mõranenud sulundseina element [Autori foto] 

Vähendamaks vaiapeadesse rammimistööde tagajärjel tulenevaid pingeid on kolm 

küllaltki lihtsat, kuid kulukat moodust, millest esimene nõuab pinnase välja vahetamist 

enne sulundielementide süvistamist ja teine võimalus on sulundseinaelementide 

kalestunud osade ära lõikamist. Viimase meetodi puhul on lõigatava osa pikkuse 

hindamine keeruline. Kolmas võimalus on vaiapeade tugevdamine, mille tulemusel on 

vaiapead paremini kaitstud rammvasara löökide eest ja suunaks rammvasara löökidest 

tulenevad jõud jagunevad elemendile ühtlasemalt. 

 
Joonis 5.3. Kai sisemusse deformeerunud sulundseinaelement [14] 

Sulundielemendi kai sisemusse surumise põhjustajaks on kai tagasitäite osaline 

puudumine ning elemendi nõrgenemine korrosiooni tõttu või mõnel muul põhjusel, kuid 

peamine tegur on puudulik sulundi süvistus kai betoonkonstruktsiooni. Elemendi 
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sissesurumine toimub lainetuse, jää ja kai äärde silduvate aluste tekitatud jõudude 

üksik- või koosmõjul.  

Kai esiseina elementide sissesurumist ekspluatatsiooni käigus on keeruline ära hoida 

ilma täiendavate konstruktsioonide lisamiseta. Projekteerimistööde käigus on võimalik 

suurendada esiseina sulundelementide süvistamist kai betoonkonstruktsiooni, mis toob 

kaasa kai kordoontala alusplaadi armeeringu keerukuse tõusu ning see ei ole parim 

lahendus. Võimaluseks on sulundielemendid sarnaselt vaiadega betooni ankurdada ja 

siduda raudbetoon alusplaadi armeeringuga. 

 
Joonis 5.4. Ehitustööde teostamisel rajatud tehnoloogiline ava sulundseinaelemendis 

[17] 

Kai ehitustöödel sulundseinaelementidele tekitatud tehnoloogilistest avadest tingitud 

vigastuste vältimiseks on parim lahendus vigastatud osade eemaldamine elemendilt. 

Tehnoloogilised avad on üldjuhul tekitatud elementide tõstmiseks, ning peale 

paigaldamist asetsevad neet pritsmetsoonis, mis on kõike altim ilmastikutingimustest 

tingitud protsesside vastuvõtmisele. Kogemuslikult võib ütelda, et tehnoloogiliste avade 

sulgemine metallplaatide keevitamise teel ei ole kai eluiga arvestades piisavalt 

vastupidav ja seda tuleks võimalusel vältida. 
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5.3 Elektrokeemiline kaitse 

 

Kai metallkonstruktsioonide kaitsmine korrosiooni eest on suurim väljakutse iga kai 

valdajale. Korrosioonitõrjega alustatakse juba enne kai ehitust ehk kai projekteerimisel. 

Peamine kaitse korrosioonist põhjustatud kahjude eest tagatakse vastavalt kai 

planeeritavale elueale ja keskkonnatingimustest lähtuvalt metallkonstruktsioonide 

materjali paksusega, kus arvestatakse metallide eeldatavat korrosiooni kiirus. 

Konstruktsiooni vastupidavuse suurendamiseks on mitmeid lisavõimalusi, mida ka Eesti 

tingimustes üha sagedamini kasutatakse. Enamlevinud lahendused on 

esiseinaelementide värvimine (passiivne kaitse) ja elektrokeemiline kaitse (aktiivne 

kaitse).  

Passiivse kaitse eesmärk on kaitstava pinna isoleerimine korrosiooni põhjustavast 

keskkonnast [27]. Olemasolevate kaide metallist esiseinaelementide kaitsmine 

passiivsete lahendustega on keerukas ja kulukas, kuna soovituslik on neid töid teostada 

kuivades tingimustes kuivale pinnale ehk vastavaid töid tuleb teostada kessoonkambris. 

See oli ka peamine põhjus, miks käesoleva magistritöös välja pakutavast 

alternatiivlahenduses välditi töid, mis eeldaksid kessoonkambri kasutamist. Uute kaide 

ehituse puhul on võimalik  kasutada elemente, mis on eelnevalt täielikult või osaliselt 

kaetud näiteks tsingiga või polümeerkatetega. Uute elementide korrosioonikaitsetöid on 

võimalik teostada lihtsamini kontrollitavates tingimustes kui tööde teostamine 

kessoonkambris. Lähtuvalt joonisest 1.5 on mõistlik metallide katmine kai 

konstruktsioonides alaliselt vees olevast tsoonist, kus korrosioonikiirus võrreldes 

ülemiste tsoonidega on oluliselt madalam, kuni kai pealisehituse 

betoonkonstruktsioonini. Ehitatava kai puhul on oluline meeles pidada, et 

korrosioonikaitsekatte mõju võib olla oluliselt lühem võrreldes projekteeritud kai 

elueaga ja seoses sellega ei ole mõistlik terasvaiade ja –sulundseinaelementide valikul 

sellega arvestada. 

Metallelementide aktiivkaitse meetodiks on elektrokeemiline kaitse, mis toimub 

elektrolüüdi lahuses ehk antud juhul merevees. Sadamarajatiste kaitsmisel on enam 

levinud kaks meetodit: 

i. protektorid ehk galvaaniline katoodkaitse (vt. joonis 5.5. skeem A) 

ii. suundvool katoodkaitse (vt. joonis 5.5. skeem B) 
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Protektorkaitse tööpõhimõte seisneb kaitstava teraskonstruktsiooni ühendamises 

aktiivse metalliga ehk protektoriga, mille tulemusena hakkab kaitstav element (antud 

juhul vai- või sulundseinaelement) käituma katoodina. Tulemuseks on praktiliselt mitte 

korrodeeruv element. Levinumad metallid protektoranoodide valmistamiseks on Al, Zn 

ja Mg. Peale paigaldamist ei vaja protektorsüsteem hooldust, ning sõltuvalt kasutatavast 

süsteemist ja protektormetallist on kasutusiga 10-20 aastat. [27] 

 

 

1 - katoodina käituv metalltarind  6 – isolatsiooniga kaabel 

2 - elektrolüüdina käituv merevesi  7 – elektronide liikumine ahelas 

3 - protektor     8 – voolu maha laadiv inertne anood 

4 - elektrolüüdile kantavad metallioonid 9 – väline vooluallikas 

5 – elektri voolu suund 

Joonis 5.5. Metallkonstruktsioonide elektokeemilised kaitsesüsteemid [18] 

Erinevalt galvaanilisest katoodkaitsest vajab suundvool katoodkaitse 

korrosiooniprotsesside pidurdamiseks lisavoolu. Katoodkaitse rakendamisel liigub 

kaitstava rajatise, elektrolüüdilahuse ja anoodi vahel alalisvool, mis tekitab metalli ja 

elektrolüüdilahuse piirkihil elektrokeemilisi reaktsioone [28]. Kui potentsiaal metalli ja 

elektrolüüdi vahel on kaitsevoolu tagajärjel vajalikul määral madalamaks muutunud, 

siis oksüdeerumisprotsess katkeb ja metall on katoodselt kaitstud [28]. Suundvool 

katoodkaitse korral peab kaitstava ala projekteerimisel arvestama kõrval ja läheduses 

asuvate metallkonstruktsioonidega, kaitseala valesti arvutades või muutes 
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lähedalolevaid metallkonstruktsioone võrreldes kaitstava konstruktsiooniga anoodideks 

on tulemuseks korrosioonikiiruse kasv. Sarnast probleemi võib esineda uitvoole tekitav 

mitte korrektselt töötav suundvool katoodkaitse süsteem. Katoodkaitse suurim eelis 

protektorkaitse ees on pikk kasutusiga, katoodkaitse võib korrosioonikiirust alandada 

ligemale 30 korda.  

Elektrokeemiline kaitse kasutamine Eesti sadamate kaide metallisttarindite kaitsmisel 

on suhteliselt uus, kuid aina enam kasutusele võetav lahendus. Kui näiteks 2003 kuni 

2005 rajatud Muuga sadama söeterminali kaide ehitus ei näinud ette sulund- ja 

vaiaelementide kaitsmist elektrokeemilist kaitsest, siis heameel on tõdeda, et viimase 

paari aasta jooksul välja kuulutatud kaide ehitus- ja remonthangetel on elektrokeemiline 

kaitse hangete lahutamatu osa.  

 

5.4 Akvatooriumi kaitse 

 

Vaadates veelkord Muuga sadama kaide paiknemise skeemi (vt. joonis 1.3.) on näha, et 

osaliselt või täielikult on kaid avatud NE ja NW vahelise sektori suunalistele 

ilmastikutingimustele. Avatuim kai on kai nr.7. Vähendamaks loodusjõude mõju kai 

konstruktsioonidele on kasulik tekkivate jõudude mõju vähendada. Suurimaid 

koormuseid kaide esiseinakonstruktsioonidele tekitavad ilmastikutingimustest tuule 

koosmõjul lainetus ja jää. 

Kai akvatooriumi sulgemine lainemurdjaga vähendaks oluliselt eelmainitud jõudude 

mõju kairajatistele. Lisaks sadamarajatiste konstruktsioonide paremale kaitstusele 

parandaks lainemurdja ka akvatooriumisisest navigeerimisohutus ning kai ääres seisvate 

laevade mereohutust. Tänasel päeval on teatavatel kaidel kehvade ilmastikuolude tõttu 

alused sunnitud ohutuse tagamiseks lahkuma reidile, kuni ilmastikuolude paranemiseni. 

[7] 

Lainemurdja rajamine Muuga sadama akvatooriumi sulgemiseks on enim ressursse 

nõudev abinõu sadamarajatiste kaitse parandamiseks, kuid ilma lainemurdja rajamiseta 

ei ole sadama tegevus jätkusuutlik, eriti siis kui soovitakse välja arendada sadama 

idaosa, mis oleks täielikult avatud NW suunalistele ilmastikutingimustele. Muuga 

sadama omanik AS Tallina Sadam on antud teemaga tegelenud, kuid kahjuks 
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ehitustöödeni pole tänasel päeval jõutud. Peamine põhjus on eeldatavalt teostatavate 

tööde suur maksumus. 

 

5.5 Rootsi sadamaehituses kasutatavad lahendused 

 

Järgneva peatüki ettepanekud tulenevad töö autori kogemustest, mis on saadud Rootsis 

oleva Kapellskääri sadama kai ehitushanke pakkumisfaasis osalemisest, kus tähelepanu 

pälvisid mõned lahendused, mida on võimalik rakendada ka Eesti tingimustes. 

Kaiehitushange oli niinimetatud projekteeri ja ehita tüüpi ja tegemist oli estakaad-tüüpi 

kai konstruktsiooniga, mis on konstruktsioonilt erinev kombisein tüüpi esiseinaga kaist, 

kuid mis evis lahendusi mida on võimalik rakendada mõlema konstruktsiooni puhul.  

Kapellskääri sadama looduslik asukoht võrreldes Muuga sadamaga on parem, mis 

annab loodusjõudude eest parema kaitstuse. Skäärid ja lähedal asuvad saared 

nõrgendavad tuultest, lainetuses ja jääst tulenevaid jõude, mis peaks kaide 

konstruktsioonile tagama stabiilsema keskkonna ja seoses sellega suurendama nende 

vastupidavust ja eluiga. Kai tellija ei lähtunud vaiade projekteerimistingimuste 

koostamisel normist tulenevatest väärtustest, vaid määras aastase korrosioonikulumi ise, 

mis oli pritsmetsoonis 0,2mm/aastas. Nõutav kulum on sarnane Muuga sadama kai nr.7 

tegelikule korrosioonikulumile ja on eelduslikult reaalne korrosioonikulum antud 

tingimustes. 

Lisaks terasvaiade konstruktsioonile oli võimalus lahendada estakaadkai kandevosa ka 

betoonvaiadega ehk lahendus mida Eesti süvasadamates ei leia. Pakutav lahendus 

eeldab siiski terasvaiade kasutamist, kuid nende eesmärk ei ole tagada kai püsivust. 

Peale vaiade rammimist pinnasesse vaiade sisemus tühjendatakse, armeeritakse ja 

betoneeritakse, ehk terasvai töötab raketisena ja kai kandevõime tagab terasvaiade sisse 

valatud raudbetoon vaiad. Raudbetoon vaiade kandevõime arvutamisel ei võeta arvesse 

kai kandevõimele positiivset mõju avaldavad terasvaiasid. Antud lahendi eeliseks on 

see, et kasutatavad terasvaiade materjali paksused vähenevad ja seoses sellega ka 

terasvaia hind väheneb. Vaias oleva terase kulu küll väheneb, aga vaia hinnale lisandub 

armeerimise ja betoneerimistööd, mis sõltuvalt olukorrast võib vaia koguhinda tõusta 

kõrgemaks, kui kasutada ainult terasvaiasid. Betoonvaia eeliseks terasvaia ees on tema 
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suurem korrosioonikindlus ja isegi siis, kui raketisena kasutatav terasvai on täielikult 

korrodeerunud ja hävinenud, kaitseb töötavat armatuurterast betoonkaitsekiht. 

Lisaks arvutusliku korrosioonikulumile oli vaiade kaitseks ette nähtud rajada ka 

protektorkaitse ja jääkaitse (vt. joonis 5.6). Kui protektorkaitse oli sarnane meilgi 

kasutatavatele protektorsüsteemidele, siis jääkaitseid töö autor Eesti sadamates kohanud 

ei ole. Jääkaitse rajatakse olenemata kandva vaia materjalist. 

 

Joonis 5.6. Roostevabast plekiga kaetud betoonjääkaitse [29] 

Nagu nimigi ütleb, on jääkaitse peamine ülesanne kaitsta vaia jääst tulenevate vigastuste 

eest. Konstruktsioonilt on jääkaitse ehitus lihtne – ümber vaia valatud armeeritud 

betoonvöö. Jääkaitsete paigaldamine on võimalik nii kai ehitus- kui ka remonttööde 

käigus. Ehitustööde käigus rajatav jääkaitse seotakse üldjuhul kai betoonist osaga. 

Jääkaitse töötavaks osaks jääb ka raketisena kasutav roostevabast terasest plekk, mis on 

ilmastikukindel ja piisavalt väikse hõõrdeteguriga juhtimaks osaliselt jäämassiivist 

tulenevad koormused vaiast eemale. Külaltki lihtne ja odav jää vigastuste kaitsmiseks 

mõeldud lahendus avaldab positiivset mõju ka vaia korrosioonikindlusele, kuna vaia 

ülaosa on jääkaitse betoonvööga otseste ilmastikutingimuste eest kaetud. Kapellskääri 

sadama hanke tingimustes oli kohustus arvestada jääkaitse rajamist pritsmetsooni 

alumisest kõrgusmärgist kuni kai kandva betoonplaadini. 
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5.6 Innovatsioon 

 

Viimane väljapakutav võimalus süvasadamate esiseina metallkonstruktsioonide 

vastupidavamaks muutmisel on kasutada uudseid ja innovaatilisi konstruktsioone ja 

materjale.  

 

Low water zone – madalvee tsoon 

Permanent immersion zone – alaliselt vees olev tsoon 

Carbon steel – teras 

AMLoCor – madala korrosioonitasemega teras  

Joonis 5.7. AMLoCor korrosioonikulum võrreldes terasega [31] 

Üks võimalik lahendus on välja pakutud maailma suurima terase tootja ArcelorMittal-i 

poolt [30].  Välja on töötanud  niinimetatud madala korrosioonitasemega teras ehk 

AMloCor. Madala korrosioonitasemega terasest toodetud sulundseinaelementide 

korrosioonikulum on vähenenud madalvee ja alaliselt vees olevas tsoonis 3 kuni 5 korda 

(vt. joonis 5.7). AMLoCor terase mehhaanilised omaduse on võrdväärsed tavapäraselt 

sulundvaide valmistamiseks kasutatud terasega. AMLoCor terasest sulundvaia 

elementide hind on mõnevõrra kõrgem, kuid edu saavutatakse üldjuhul pikas 

perspektiivis. [31] 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja pakkuda alternatiivlahendus kaubasadamate 

metallist kombisein (vai, sulund) tüüpi  esiseina rekonstrueerimiseks Muuga sadam kai 

nr.7 näitel. Lahendus on  edasiarendus seni samal kail tehtud remonttööde lahendusest. 

Lisaks alternatiivlahendusele püüab töö autor pakkuda välja lahendusi, mis parandaks 

rajatud ja rajatavate kaide eluiga. 

Nagu töö käigus on kirjeldatud, on kai nr.7 täielikult avatud NE ja NO vahelisest 

sektorist tulenevate ilmastikutingimustele, milledest tulenevalt on enamus vigastused 

tekkinud. Enim kahjustusi on tingitud tormi ja jääkahjustustest, mille tulemusel on kai 

esiseina hermeetilisus rikutud. Ulatuslike kahjustuste tekkimisel mängis suurt rolli 

esiseina terasest sulundseinaelementide oluliselt kiirem korrosiooni kiirus võrreldes 

normides väljapakutavatega, mis nõrgendas sulundielementide vastupanu 

ilmastikutingimustele. Eesti vabariigis kehtivatele normidele on mereehitiste kõrge 

korrosioonitoimega tsoonides aastane korrosiooni kiirus, lähtuvalt ehitise elueast, 0,075 

kuni 0,11 mm/aastas. Mereehitiste käsiraamatustest nagu näiteks Port designer´s 

handbook: recommendation and guidelines on aga soovitus korrosiooni kiiruseks võtta 

keskmiselt 0,3 mm/aastas. Lähtuvalt teraskonstruktsioonide projekteerimise normist on 

vastavalt vaiadel (Ø1220) ja sulundielementide (Larssen 603K) tegelik korrosiooni 

kiirus vastavalt kuni 2 ja kuni 4 korda kiirem. Sulundielementide suurem 

korrodeerumiskiirus võib olla seotud elementide ehituslikust eripärast. Terasvaia 

sisepind on ümbritsevast keskkonnast eraldatud ja seoses sellega sisepinnal 

korrodeerumist praktiliselt ei toimu, vigastamata kai esiseina puhul on ka 

sulundseinaelementide maapoolne osa täitepinnasega eraldatud agressiivsest 

keskkonnast ja sarnaselt vaiale, on maapoolses osas korrosioon aeglane. Kai 

vigastustest tulenevalt võib kai täitepinnas olla merre uhutud ja seoses sellega on 

sulundielement mõlemalt poolt ümbritsetud agressiivse kaskkonnaga ning selles võib 

peituda elementide poole kiirema korrodeerumise põhjus võrreldes vaiadega.  
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1995-1996 aastatel rajatud kail tekkisid esimesed esiseina vigastustest tulenevad 

probleemid 2005. aastal, kui avastati esiseina sulundelemendi vigastused ühes vaiade 

vahelises sektsioonis. Vigastused parandati metallplaatide keevitamisega 

sulundielementidele. Sektsiooni tugevdamiseks rajati kõrgusmärgile -2,50 meetrit 

vaiade vahele metallraketise alus, alusele paigaldati kogu sektsiooni kattev metallplaat, 

mille ülemine kõrgusmärk oli +0,9 meetrit, mis keevitati vaiadele, ning merepoolsele 

küljele lisati tugevduseks karprauad. Plaadi, vaiade ja sulundielementide vahele 

tekkinud  tühimik betoneeriti.  

2011 aasta lõpus teostatud kai esiseina uuringu tulemusel, leiti kai esiseinas ulatuslike 

kahjustusi, millest lähtuvalt pidas uuringu teostaja kai seisukorda avariiliseks. 

Vigastatud oli 22 vaiade vahelist sulundseina sektsiooni, mille tulemusel oli 

akvatooriumisse uhutud ca 900m³ kai täitepinnast.  Operatiivselt alustati avariiolukorra 

likvideerimisega. Remonttöid teostati AS GT Projekti poolt koostatud projektile, mille 

aluseks oli 2005 aastal Taimo Talk poolt koostatud projekti edasi arendus. Uue projekti 

alusel kaitsti esiseina vahemikus -2,00 meetrit kuni betoonist kordoontalani (+0,9 

meetrit), ehk kaitstava tsooni vahemik vähenes 0,5 meetri võrra. Samas lisati algses 

projektis täielikult puuduv esiseina metallplaati ja olemasolevat konstruktsiooni ühtseks 

konstruktsiooniks siduv armeering. Paekillustikuga betoon asendati graniitkillusikuga 

C30/37 betooniga, ning tõsteti värvkattega metallist esiseina raketisplaadi 

korrosioonikindlust. 

Vastavalt AS Tallinna Sadam ja  konsortsiumi AS Merko Infra ning AS Merko Ehitus 

Eesti vahel sõlmitud ehituslepingu alusel jätkati kai seisukorra täielikku taastamist 2012 

aastal. Tööde juhtimisel osales töö autor objektijuhina. Väikeste erinevustega, kuid 

sarnaselt 2011-2012 teostatud kai esisina tugevdamisele teostati antud lepingu raames 

55 tsooni, millest üks remonttsoon sisaldas 2005 aastal teostatud remonttööde 

lammutamist ja asendamist. Töid teostati AS GT Projekti koostatud projekti alusel, 

kuhu lisaks sektsioonide remonttöödele oli lisatud kai tagasitäite taastamine, 

protektorite paigaldamine, tööde käigus suletud  hüdrokompensatsiooniavade 

asendamine ja kai esiseina vaiade korrosioonikaitsetööd. Seose tööde eripäraga, mis 

nõudis värvimistööde teostamist kuivades tingimustes, oli antud tööde teostamine 

ilmastikukartlik ja keerukaim, ning seoses kessoonide esiseinale paigaldamisega ka 

töömahukam. 
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Töös välja pakutud alternatiivlahenduse eesmärgiks oli pakkuda välja lahendus, mille 

teostamismaksumus oleks sama või väiksem võrreldes alglahendusega, ning samal ajal 

madalamate hoolduskuludega. Pakutud lahenduse raames kaetakse kogu kai esisein, 

kaasa arvatud ka vaiad, betoonplaatidega, ning plaatide ja kai vaheline tühimik 

täidetakse betooniga, mille tulemusel on kogu kai esiseina metallkonstruktsioonid 

loodete ja pritsmetsoon eraldatud korrosiooni suhtes agressiivsest keskkonnast. Lõputöö 

raames on dimensioneeritud algselt raketisena töötav kai esiseina raudbetoonist plaat, 

kus on algse lahendusega võrreldes kasutatud võimalikult sarnaseid materjale. 

Dimensioneeritud plaat on mõõtmetega 2900x3000x120mm ja armeeritud 

armatuurvõrguga Ø12 sammuga 150mm. Kui reaalselt plaanitakse alternatiivlahenduse 

sarnast tööd teostada peaks esiseina raudbetoonplaadi arvutusi vaatama kriitiliselt ning 

dimensioneerima plaadi vastavalt tegelikule olukorrale ehk väljapakutud lahendust ei 

saa üks ühele üle võtta teiste kaide rekonstrueerimisel, kuid ligikaudse hinnaarvutuse 

koostamiseks on see sobilik. Tööde teostamise suurim kokkuhoid tuleneb kallite 

veealuste keevitustööde mahu vähenemisest ja ära jäävatest korrosioonikaitsetöödest. 

Negatiivse poole pealt on alternatiivlahenduse konstruktsioon ca 30% raskem ja tööde 

teostamisel vajadus on suurema tõstetehnika järele võrreldes teostatud 

remontlahendusega. 

Lisaks kai esiseina alternatiivlahendusele on töös välja toodud soovitusi, kuidas 

pikendada sadamakonstruktsioonide eluiga juba rajatud ja ka rajatavatele kaidel. 

Soovitusi on toodud nii lähtuvalt Muuga sadama kaist nr.7, kui ka sadamarajatiste 

eripärast üldiselt. Sõltuvalt sadama looduslikust asukohast võib olla vajadus kaitsta 

sadamarajatisi ilmastikutingimustest tingitud jõudude eest. Muuga sadama puhul on 

antud vajadus olemas, ning sadama omanik on selle teemaga tegelenud, kuid kahjuks 

pole seni sadamaakvatooriumi sulgeva lainemurdja ehituseni jõutud. Kai seisukorra 

jälgimiseks ja eluea pikendamiseks on lainemurdjast märkimisväärselt vähem ressursse 

nõudvad võimalusi, näiteks kai tagala täitepinnase jälgimiseks paigaldatavad kaevud, 

esiseina kaitseks rajatava jääkaitse ja elektrokeemilise kaitse paigaldamine kai esiseina 

metallkonstruktsioonidele. Kai esiseina elementide vigastuste vähendamisele annab 

positiivse tõuke rajatava kai ehitustöödel vigastatud või tööde teostamiseks vajalike 

tehnoloogiliste avade sulundseina elementide ülaosade eemaldamine keevitustöödega 

parandamise asemel. Mereehitiste rajamisel võiks rohkem kasutusele võtta uusi ja 
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innovaatilisi lahendusi ja materjale, näiteks ArcelorMittali poolt on töötanud  

niinimetatud madala korrosioonitasemega terasest (AMLoCor) vaiaelemente. 
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