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Tartu arhitektuuri ja linnaruumi kujunemine on võtnud sajandeid. Linn on kasvanud ja 
kujunenud ümber kesklinna ala ja Toomemäe. Vanalinna ja selle lähiümbruse aladesse jääb 
väga palju muinsuskaitse aluseid hooneid, mis on oluliseks osaks linnapildis ja osaks Tartu 
kultuuriloost. Ehitusmälestiste ajaloolise tausta uurimine, tehnilise seisukorra hindamine ja 
renoveerimislahenduste koostamine panustab meie ehituspärandiga tegelemisse. Antud 
magistritöö eesmärgiks on ühe muinsuskaitselise hoone katuse ja selle konstruktsioonide 
uurimine ning soovituslike renoveerimislahenduste koostamine.  
Objektil teostatati visuaalne kontroll ja konstruktsioonide mõõdistamised. Mittepurustavate 
seadmetega teostatati puitkonstruktsioonide täpsemad uuringud. Konstruktsioonide 
niiskussisaldus määrati elektritakistuse mõõtmise põhimõttel töötava seadmega Brookhuis 

FME. Jääkristlõikeid hinnati resistograafiga Resistograph
®

4453-P, kahjustuste 
hindamiseks kasutati ka seadet Fakopp Microsecond Timer. Sama seadet kasutati ühtlasi 
olemasolevate sarikate tugevusklasside määramiseks. Seadmega Timber Grader MTG 
tugevussorteeriti objektile toodud uus  massiivpuidust sarikamaterjal.  
Visuaalsel vaatlusel määrati pruunmädaniku kahjustuste kohad konstruktsioonielementidel 
ning sellest lähtuvalt teostati täpsustavaid uuringuid. Mittepurustavate meetoditega uuriti 
kahjustatud kohti lähemalt ja hinnati seeläbi konstruktsioonide seisukorda. Vastavalt 
uurimistulemustes saadud kahjustuste ulatustele ja määratud tugevusklassidele teostati 
sarikate tugevuskontroll. Toodi välja soovituslikud sõlmede lahendused ja erinevat 
informatsiooni vaskplekist ning kiltkivist katusekatete renoveerimisel. 
Antud metoodikat ja nõuandeid renoveerimislahenduste osas on võimalik kasutada 
analoogsete muinsuskaitseliste hoonete katusekonstruktsioonide uurimisel ja 
renoveerimisel. Muinsuskaitseliste hoonete puitkonstruktsioonide seisukohalt võiks 
täiendavalt uurida metallist kinnitusvahendite (poldid, kruvid egitusnurgad ja muu 
ehitsmetall) kasutamist ja sellest tekkivaid kondentsikahjustusi. 
 
Märksõnad: mittepurustavad meetodid, resistograaf, helilaine levimine puidus, 
tugevusklasside määramine, katusekonstruktsioonid, veeviimarid, valtsitud vaskplekk-
katus, kiltkivikatus. 
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Formation of the architecture and urban space in Tartu has taken centuries. The city have 
grown and develop around downtown and Toomemägi. In the Old Town and surrounding 
areas there are a lot of buildings under heritage protection, which are important parts of 
panoramas of city and Tartu’s cultural history. Investigating history and backround of 
buildings under heritage protection evaluate their technical condition and construct 
renovation solutions will contribute to dealing with our architectural legacy. The aim of 
this master thesis is to evaluate roof and its constructions of a building which is under 
heritage protection and also give recommendations for renovation solutions.  
Visual assessment of roof and its timber constructions were made in situ and also 
measuring of construction members. More specific constructions assessment was made 
with non destructive testing equipment. Moisture content of timber construction elements 
was measured with Brookhuis FME, which is working on electrical resistance principle. 
For estimating cross-section deterioration resistance drilling machine Resistograph

®
4453-

P was used and for same purposes Fakopp Microsecond Timer was used as well. Fakopp 
was also used for determing strength classes of existing rafters in situ. With Timber Grader 

MTG machine new timber for rafters was strength graded. 
Places with brown rot deterioration were maped with visual asessement. With non 
destructive testing more specific investigations were made and condition of timber 
members was evaluated. According to measured strength classes and evaluated cross-
section deteriorasions timber members were controlled in ultimate limit state. In paragraph 
of renovation solutions it is also brougt out some recomendations regarding seamed copper 
roofs and stone slate roofs. 
It is possible to use same methology when doing in situ asessement of timber roof 
constructions and recomendations of renovations solutsions can be applied to same kind of 
buildings under heritage protection. Author recommends to carry out extra research to 
estimate influence of metal fastners to timber constructions (and joints) life-span, 
especially aspects regarding condensation problems. 
 
Keywords: non destructive testing, resistograph, stress wave in wood members, evaluate 
strength classes, roof construction, rainwatrer systems, copper seam roof, stone slate roof. 
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TERMINID JA LÜHENDID 
 

Käesolevas magistritöös esinevaid termineid ja lühendeid kasutatakse järgmises 

tähenduses: 

 

grott – mittesügav looduslik või tehiskoobas, 

 

korintose pilastrid – seina pinnast eenduv sammas või piilar, mida kasutatakse 

tuugevdamise või dekoratiivsetel eesmärkidel, kujundamisel on kasutatud korintose stiili 

võtteid, 

 

laekarniis – lae serva kujunduseks ehitatud ehisliist, 

 

luipsarikas – sarikas, mis toetub ühe otsaga neelu või roodsarikale, 

 

meanderfriis – hoone seinapinda kaunistav või liigendav reljeefne horisontaalvöö ,mis on 

kujundatud täisnurkselt murtud joontest moodustatud paelornamendiga, 

 

pärusrent – rent, kus rendil olevat valdust on õigus samadel renditingimustel edasi 

pärandada, 

 

roodsarikas – katuse kelba moodustav sarikas, mis toetub ühe otsaga müürilatile ja 

ülemise otsaga peasarikale või harjapärlinile, 

 

rosett – arhitektuurne stiliseeritud lille- või roosiõit jäljendav dekoorimotiiv, 

 

tellisstiil – arhitektuurne stiil, kus kasutatakse katmata telliseid fassaadide kujundamisel, 

on tihedalt seotud neogootikaga. Päritolu kohaks loetakse Saksamaad, oli populaarne 

arhitektuurne stiil Peterburi arhitektide seas ja levis sealtkaudu ka Eestisse, 

 

vastupanupuurimine – antud mõistet kasutatakse resistograafiga uurimise teostamise 

tähenduses. 
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SISSEJUHATUS 
 

Tartu arhitektuuri ja linnaruumi kujunemine on võtnud sajandeid. Linn on kasvanud ja 

kujunenud ümber kesklinna ala ja Toomemäe. Vanalinna ja selle lähiümbruse aladesse jääb 

väga palju muinsuskaitse aluseid hooneid, mis on olulised linnapildis ja osaks Tartu 

kultuuriloost. Ehitusmälestiste ajaloolise tausta uurimine, tehnilise seisukorra hindamine ja 

renoveerimislahenduste koostamine panustab meie ehituspärandiga tegelemisse. Veski 

tänav 6 krundil paikneb väga omanäoline elamu 19 sajandi lõpust. Antud hoone on 

oluliseks osaks Kassitoome vaadetel. Veski villa puhul on tegu historitsismile omase 

liigendtatud ja erinevaid arhitektuurseid stiile segava lahendusega. Magistritöö autoril 

tekkis põjalikum huvi antud keeruka katuse ning selle võimaliku renoveerimislahenduse 

kohta. 

 

Eesti kultuurimälestiste riiklikus registris on veebruar 2015 seisuga 5260 ehitismälestist. 

Mõne aasta taguse muinsuskaitseameti statistika järgi on 1429 mälestise seisukord halb, 

avariiline või varemetes ning 2227 oma rahuldav. Samas 2013. aastal tegeleti vaid 163 

muinsuskaitse aluse hoone või rajatise restaureerimisega. 2014. aasta detsembri seisuga on 

halvas, avariilises või varemestunud seisukorras 1446 ehitismälestist (samas mälestiste arv 

on mõnevõrra suurenenud). Vastav statistika on välja toodud lisas 1. Toetudes nendele 

andmetele võib väita, et mälestiste olukord halveneb kiiremini kui jõutakse tegeleda nende 

restaureerimisega. Seega iga uurimustöö annab kas objekti põhiselt või ka üldisemalt 

panuse mälestistega tegelemisse ning temaatika päevakorras hoidmisse. 

 

Hoonete tehniline seisukord hakkab tihti halvenema just katusest – on see ju ehitise 

element, mis on pidevalt kahjulike ja vähemkahjulike ilmaolude meelevallas. Katuse halb 

seisukord võib kiiresti kaasa tuua ka teiste konstruktsioonide ja interjööri riknemise. Ka 

mälestise puhul võib üsna ruttu rahuldavas seisukorras hoonest saada halvas seisukorras 

hoone ja seejärel juba avariiline, kui ei pöörata õigeaegselt tähelepanu probleemidele 

katusega. Toetudes jällegi muinsuskaitseameti statistikale võib öelda, et kasutuseta 

mälestisi on veidi alla kolmandiku kõikidest ehitismälestistest – seega neid objekte, mida 

omanik ei kasuta ja oma pilku peal ei hoia on palju. Mälestise pidev kasutamine annab 
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omanikule võimaluse jälgida hoone seisukorda ja sekkuda vajadusel kasvõi 

avariiremondiga. Hoone või rajatise nö käest äralaskmine toob pikas plaanis kaasa palju 

suuremad kulud restaureerimsele. 

 

Meie kaitstava arhitektuuripärandi restaureerimisega tegeletakse võrdlemisi rahulikus 

tempos. Päris tihti saab ajakirjandusest lugeda, et üks või teine mälestis on kokku 

kukkumas ja omanik ei võta midagi ette. Muinsuskaitsehuviline Mika Orava leiab, et 

sisuliselt on iga meie mälestise kohta üks omanik, kes kannab kogu vastustust, mis on 

seotud hoolduse, restaureerimise ja tihti ka finantseerimisega (Orava 2013: 24). Uus 

muinsuskaitseseadus peaks sellist olukorda parandama ning riigi osalus mälestistega 

tegelemisel suureneb. Meeldiv on näha neid mälestisi, kus omanikud on ette võtnud 

tervikliku restaureerimise, panustades sellesse hulga oma aega ja vahendeid. Sama olukord 

on ka Veski 6 hoone puhul, kus peremehel on kavas terve hoone põhjalik taastamine. 

Katus on juba renoveeritud– teostatud lahendus on väga pikaealine ning tagab mälestise 

säilimise loodetavasti ka järgnevateks sajanditeks. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on ühe muinsuskaitselise hoone katuse ja selle 

konstruktsioonide uurimine ning anda sellest lähtuvalt soovitusi renoveerimislahendusete 

koostamiseks. Eesmärgi täitmiseks püstitab magistrant järgmised ülesanded: anda hoonest 

ja selle katusest ülevaade; teostada objektil mõõdistamine, tehnilise seisukorra hindamine 

visuaalselt ja mittepurustavate meetoditega; vastavalt uurimistulemustele anda soovitusi 

renoveerimiseks. Välja pakutavate lahendustega püütakse tagada hoone ja katuse 

võimalikult pikk eluiga. Kõiki renoveerimise soovitusi on võimalik kasutada analoogsete 

katuselahenduste korral. Magistritööd alustati 2012 suvel diplomipraktikaga, kuid katuse 

renoveerimistööd lõpetati 2013 sügisel ja neid on osaliselt ka antud töös kajastatud. 

 

Hoonest ülevaate andmiseks kasutatakse arhiivimaterjale ning erinevaid dokumente, mis 

aja jooksul on antud ehitise kohta koostatud. Uurimistulemuste andmed koguti objektil 

mõõtmisi sooritades ning konstruktsioonid joonestati vastavalt mõõtmistele programmis 

AutoCad 2010. Visuaalne tehniline seisukord on fikseeritud enne ehitustööde algust suvel 

2012 ja jooksvalt konstruktsioonide avamise käigus. Puitkonstruktsioonide 

niiskusesisaldus määratakse puidu elektritakistusel põhineva seadmega Brookhuis FME  

ning ühtlasi määratakse niiskusesisaldus märja ja kuiva puiduproovi massi võrdlemise teel. 

Puidu vastupanupuurimise seadmega Resistograph
®

4453-P määratakse jääkristlõiked 
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visuaalselt halvas olukorras taladele. Tavaheli mõõtmise seadmega Fakopp Microsecond 

Timer abil mõõdetakse heli levimise aega puitkonstruktsioonis ning tuletatakse selle abil 

talade tugevusklass. Objektile toodud tugevussorteerimata suureristõikelise masiivpuidu 

materjali, mida kasutati sarikatena renoveerimisel, tugevusklass määrati seadmega Timber 

Grader MTG. Saadud uurimistulemustest ja renoveerimise lähteülesandest tulenevalt 

koostati konstruktiivne lahendus, määrati konstruktsioonidele mõjuvad jõud ning teostati 

tugevuskontroll. Koostati soovitused puit puiduga sõlmede lahendamiseks. 

 

Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade Veski tänav 6 hoone ajaloost, katusest, 

katusekonstruktsioonidest ning hoone tehnilisest seisukorrast enne renoveerimistööde 

algust. Teises peatükis käsitletakse katusekonstruktsioonide uurimiseks kasutatud 

seadmeid ning metoodikat. Töö kolmandas osas tuuakse välja uuringute tulemused ja 

hinnatakse konkreetselt tulemuste järgi katusekonstruktsioonide tehnilist seisukorda. 

Kolmandas peatükis käsitletakse ka renoveerimislahendusi lähtudes uurimistulemustest ja 

sõlmede lahendamist puit puiduga liidetega ning ühtlasi teostatakse renoveerimise käigus 

valminud konstruktsiooni tugevuskontroll. Kolmanda osa lõpus tuuakse arutelud ja 

ettepanekud, mis puudutavad antud objekti ja sarnaseid muinsuskaitsealuseid objekte. 

 

Töö autor tänab Marko Tederit ja Kalle Pilti, kes võimaldasid uurimisobjektil kasutada 

ettevõtte Wood NDT OÜ seadmeid. Veel tänab autor Aivar Roosaart, kes on võimaldanud 

kaasa lüüa Veski 6 hoone restaureermise projekti koostamisel ja uurimismaterjalide 

kogumist antud objektilt. Tänuavaldused lähevad ka juhendajale Vello Pallavile lõputöö 

valmimisele kaasaaitamise eest. 
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1. VESKI TÄNAV 6 HOONE ÜLEVAADE 
 

1.1. Veski tänav 6 asukohaskeem 
 

Magistritöös käsitletav hoone asub Tartus Veski tänav 6 krundil. Kassitoome veerul 

parkaia sügavuses paiknev hoone oli enne haljastustöid ümbritsetud suhteliselt tiheda 

kõrghaljastusega. Hoone asukohaskeem on toodud joonistel 1.1 ja 1.2. 

Joonis 1.1 Veski tänav 6.  

Allikas (Maa-amet... 2007) 

  Joonis 1.2 Vaade hoonele Veski   

  tänavalt 2012. Allikas: (Ansu 2012) 

 

 

1.2. Hoone ajalooline ülevaade 
 

1803 aastal otsustati Tartu Ülikooli nõukogu otsusega pöörata täitmisele G.F Parrot’ 

suurejooneline plaan rajada Toomemäele park. Päevakorras oli ka teine idee jagada kogu 

Toomemäe ala kruntideks ja nende rentimisel õppejõududele tagada pidev sissetulek 

ülikoolile. Ellu viidi kompromissvariant, kus kogu maa jagati küll kruntideks, aga 

pärusrendi alusel anti välja vaid need krundid, mis paiknesid vastu linna piiri. Välja 

jagatud maatükkide omanikel oli kohustus maa tarastada nii Toomemäe poolt kui ka tänava 

poolt, et tekitada nö topeltkaitse pargile. Pargi rajamise eest hakkas vastutama ülikooli 

esimene arhitekt Johann Wilhelm Krause. Toome pargi areng kulges linnakodanike ja 

ülikooli õppejõudude vastuseisu ning majanduslike võimaluste piiratuse tõttu võrdlemisi 

rahulikus tempos. Pargi uus areng ning korrastamine algas, kui seda asus juhtima 
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teoloogiaprofessor Alexander von Oettingen. Talle tehti ülesandeks kujundada endine 

liivakarjäär (Kassitoome org) promenaadiks, mis asetseb just Veski 6 krundi taga. Tema 

juhtimisel kultiveeriti muru, kindlustati mäenõlvad, sillutati teed, istutati puudegrupid, 

rajati grotid, paviljonid ja sillad – kõik see moodustas omapärase reljeefi ning kujundusega 

pargi (Kudu 1971). 

 

Veski 6 krunt asestseb otse Kassitoome kõrval Tartu Ülikoolile kuulunud krundil nr.47, 

vanal kinnistusameti krundil nr. 267. Krunt nr 47 anti ülikooli poolt välja kahes osas: 47a 

ja 47b (toodud. joonisel 1.3). Pärusrendi leping sõlmiti osale nr 47b, ülikooli valitsuse ning 

ülikooli kliiniku ökonoomi Leopold Leutneri vahel 31. augustil 1857. aastal. Samal aastal 

müüdi ka krunt 47a, mis läks kingsepp-meister Reinhold Lille kasutusse. Krundi kasutaja 

võis krunti pärandada ja ka müüa, aga ülikoolile jäi müügi korral ostu eesõigus. Aastal 

1863 müübki R. Lill 650 hõberubla eest oma krundi 47a L. Leutnerile, müük kinnitatakse 

ka ülikooli poolt. Sellega läks kogu krunt nr. 47 viimase valdusse. Järgmine 

omanikuvahetus toimub aastal 1875, kui L. Leutner müüb krundi 7800 rubla eest proua 

Olga von Helmersenile (sünd. Lenz). Juba 1877. aastal müüb O. Helmersen nurgatüki oma 

krundist (Veski tänava ja Orlowski naaberkrundi vahelise osa) Julie v. Lenzile (toodud 

joonistel 1.4 ja 1.5). Järgnevalt ostab 1880. aastal O. Helmerseni krundiosa proua Ulrike 

von Goette (sünd. Lossius) (Lüüs 1972: 3-5). 

 

 

Joonis 1.3 Krunt nr 47 aastal 1864. Krundi vasakpoolsest kolmandikust jooksev 

punktiirjoon jaotab krundi osadeks 47a ja 47b. Allikas: (EAA.402.11.29) 
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Joonis 1.4 Krundi plaan     Joonis 1.5 Aastal 1877. Julie Lenzile müüdud nurgakrundi  

aastal 1877.      plaan koos sinna kavandatud hoonetega.  

Allikas:  (EAA.2381.2.978)      Allikas: (EAA.2381.2.978) 

 

Pärast krundi ostu hakkab proua U. von Goette planeerima ja ehitama krundile kivist 

elamut mahuga 448 kuupjalga. Hoone kohta väljastatakse ehitustõend (Bauattestat) 2. 

septembril 1883. aastal (Списки домовладельцев...1893). Projekti hoone ehitamiseks teeb 

Peterburi arhitket professor Viktor Schröter aastal 1881 (.Pläne der Villa des 

Oberingenieurs von Götte...1880-1886). V. Schröter sündis Peterburis ja ilmutas juba 

varajasest east suurt huvi kunsti vastu. Juba 19 aastaselt suundus ta ennast arhitektuuri 

alaselt harima Saksamaale ning pärast naasmist Peterburgi töötas arhitekti ning õppejõuna 

ülikoolis. Koos kolleegi Igor Kitneriga arendasid ja kasutasid nad palju nn tellisstiili, mis 

kujunes nende puhul valdavaks mitmete korter- ja eramajade puhul nii Peterburis kui ka 

välismaal (Dmitriev 2007: 268-274). Tellisstiili rakendab arhitekt ka Veski 6 maja puhul. 

Samal ajal Goette villaga projekteerib V. Schröter Tartusse teisegi ehitise, Peetri kiriku. 

 

Veski 6 hoone projekteeritakse härraselamuks Goettede perekonnale, seetõttu on 

kujundatud lõpptulemus esinduslikuks ja väljapeetuks. Hoonele 1982. aastal koostatud 

arhitektuuripassi järgi on hoone historitsistliku arhitektuurse stiiliga ning kaldub seetõttu 

eklektikasse. Hoone plaanilahendus on vaba ja assümmeetriat rõhutab liigendatus ning 

nurgatorn (Eimre 1982: 2). Veski 6 fassaadidel kasutab arhitekt dekoreerivalt telliseid – 

tuues mustrite tekitamiseks sisse kollaste telliste kõrvale punaseid ning tekitades tellistest 

erinevaid karniise, nišše jm dekoreerivat. Kagunurgas paiknev torn ja gootipärane 

fassaadiviil liigendab kõrge katusemahu ja erinevad dekoorielemendid fassaadidel annavad 



 13 

hoonele maalilise ilme. Eriti iseloomulik on sepiste ning malmelementide kasutamine 

sissekäigu varikatuse, katuseharjade kaunistuste ja tuulelippude näol. Hoone lõunaküljele 

oli algselt projekteeritud ka klaas- ja teraskonstruktsioonis talveaed, aga see jäi ilmselt oma 

tehnilise keerukuse ja vastavate tehnoloogiate puudumisel ehitamata. Kohalike arhitektide 

töödega võrreldes iseloomustavad hoonet suurem ekspressiivsus ja aktratiivsem vorm, 

samuti väljapeetum detailikäsitlus. Hoone ehitustööde järelevalvet teostas ja 

detailijooniseid valmistas üleminsener Peter von Goette ise (Siilivask 2006: 115). 

 

Interjöör oli kujundatud sarnaselt välisilmega võrdlemisi rikkalikult ja dekoratiivselt, 

kujundamisel oli kaldutud eklektikasse, sest mitmeid elemente oli laenatud erinevatest 

arhitektuursetest stiilidest. Näiteks suure saali puhul on kasutatud klassitsistlikke 

ruumikujunduse elemente nagu korintose pilastrid, meanderfriis, laekarniisid ja rosett 

(Eimre, 1982: 2). Hoone sisearhitektuur ei ole säilinud terviklikult mitmete ümberehituste 

tõttu ning põhjusel, et historitsismi ei väärtustatud nõukogude ajal. 

 

Tähelepanuväärne oma aja kohta oli ka hoonesse projekteeritud ja rajatud tehnosüsteem, 

mis veel sel ajal oli Tartus täiesti uudne (Siilivask 2006: 115). Veevärk koosnes hoone 

lõunaküljel paiknevast tellistest laotud kaevust, keldris paiknevast vee 

ülespumpamissüsteemist ning veereservuaarist, mis paiknes kagunurgas olevas tornis. 

Hoones oli juba algselt keskküttesüsteem, mille ahi paiknes alumises keldris ning 

soojakandjaks oli kombineeritud süsteem vee ja õhu näol (vabavoolne vee tsirkulatsioon 

ning sooja õhu liikumine õhukanalites). Küttesüsteemi lahendus on toodud esialgse 

projekti joonistel lisas 1. 

 

Aastatel 1898/99 kuulub maja Veski 6 P. von Goettele. Järgneb ilmselt kaks pärimisega 

seotud omanikuvahetust kui aastal 1904 läheb maja väärtusega 11480 rubla uuesti U. von 

Goettele ning aastal 1908 saab omanikuks Peter von Goette, arvatavasti juunior. 11. mail 

1911. aastal ostab Tartu Ülikool maja koos krundiga 33000 rubla eest ning paigutab 

hoonesse lastehaiguste ambulatooriumi ja arstiteaduskonna pediaatria osakonna (Lüüs 

1972: 5-6). Ilmselt ruumikitsikuse tõttu ehitatakse hoonele 1930. aastal lõunakülge suur 

juurdeehitus. Sellest, et tegu on hilisema laiendusega annab aimu selle halb sobitumine 

ülejäänud hoonega, see on proportsioonidelt raskepärane ja puudub varasematel fotodel. 

Ühtlasi võib ka arvata, et juurdeehituse korrused ehitati eri aegadel – esimene korrus on 
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kivist ja teine korrus puitkonstruktsiooniga ning vahelagedeks terastaladel raudbetoonist 

võlvlaed (Elken, Kõlu 2008: 5,6). 

 

Aastal 1945 kolib lastekliinik hoonest välja ning samal aastal on majas lühikest aega Tartu 

Linna Väikelaste kodu. Järgnevalt läheb hoone kuni 1954-nda aastani Stomatoloogia 

Polikliiniku kätte. 1950 rajatakse hoone esimesele korrusele lisavaheseinasid ning 

ehitatakse juurde santehnilised sõlmed ja kütteseadmeid. Alates aastast 1955 on hoone 

kasutuses Tartu Linna Tuberkuloositõrje Dispanseri satsionaarina. Vahemikul 1955-1963 

teostatakse mitmeid ümberehitusi – kergvaheseinte ümber ja juurdeehitamine, algupärase 

ahju lammutamine, katusekorruse väljaehitamine ning vintskapid katuse keskosast 

(Ibidem: 6). 

 

Aastal 1975 koostab Vabariigi Restaureerimisvalitsus Kassitoome poolse rõdu 

restaureerimiseks projekti. Rõdu algne tehniline lahendus on olnud puudulik, eriti 

vihmavee ärajuhtimine – vesi kahjustas konstruktsioone ja tekitas vajaduse restaureerimis- 

tööde järele. Tööde käigus lammutatakse algsed sambad ning telliskaaristu. Taastamis-

tööde tulemusel valminud lahendus oli lihtsustatud, kasutati saadaolevaid materjale näiteks 

asendati kapiteelide kipsdetailid ja postide tellisosad betooniga (Ibidem: 7). 

 

Ilmselt 1975 aasta paiku toimub ka omanikuvahetus, mille käigus saab hoone omanikuks 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning seal hakkab tegutsema üliõpilasklubi. Hoonele 

valmistatakse samal aastal ka uue omaniku tellimusel eskiisprojekt laiendusteks ja kohviku 

rajamiseks, aga ideest asi kaugemale ei jõua. Hoonele tehakse kapitaalremont, mille käigus 

vahetatakse hoonel katuseplekk, paigaldatakse uusi veesüliteid, restaureeritakse 

Kassitoome poolse lae stukkdekoor ja vahetatakse uste käepidemeid. 1976. aastal 

taastatakse Veski tänava poolne piire ja teostatakse krundi üldplaneerimine. Järgmisel 

aastal rajatakse Kassitoome poolsesse külge hävinenud kivipostide asemele betoonist 

tugimüür. Uus tugimüür valmistatakse astmeline, et säilitada olemasolevad suured puud, 

astmetesse kujundatakse istekohad. Samaaegselt rajatakse ka suurtest graniitplaatidest 

terass (Ibidem: 7,8). 

 

Aastast 2002 on hoone kasutuslepingu alusel uuesti Tartu Ülikooli kasutuses. Samal aastal 

taastatakse Veski tänava poolset piiret – piirdele tehakse raudbetoonist vundament (aeda 

tõstetakse) ja tellispostid taastatakse algsete postide eeskujul. Kassitoome poolsele küljele 
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rajatakse juurde veel betoonist tugimüüri. Aastal 2004 teostatakse remonttöid osades 

ruumides majas sees (Ibidem: 8). Järgmisel aastal plaaniti hoone restaureerida ülikooli 

valitsuse residentsiks ning Akadeemiliseks klubiks, seejuures hinnati kavandatud töid 

umbkaudselt 12 miljonile kroonile (Preem 2002: 30). 

 

2002 sõlmiti 90 aastaks kasutushaldusleping omaniku Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli 

vahel. Kuid juba aastal 2010 lõpetatakse leping TÜ soovil, põhjuseks on ilmselt suured 

hoone haldamisklud ning vajadus teha investeeringuid hoone restaureerimisse (Himma 

2010: 4). Maaülikool ei suutnud samuti hoonele rakendust leida ega omanud soovi 

hoonesse investeerida, seetõttu hakati maja aktiivselt enampakkumiste kaudu müüma. 

Maaülikool müüs hoone 2011 lõpus 701100 euroga, ostjaks oli eraisik (Olmaru 2012: 1). 

 

 

1.3. Arhiivimaterjale hoone kohta 
 

Veski 6 hoone kohta on säilinud mitmeid arhiivimaterjale. Arhiivides on põhjalikumalt 

uurimust tehtud kahel korral. Arhiividest on materjale otsitud seoses ajaloolise õiendi 

koostamisega 1972. aastal, siis tegeles sellega A. Lüüs ja E. Parek. Aastal 2008 koostati 

hoonele A. Elkeni ja A. Kõlu poolt muinsuskaitse eritingimused ja töötati läbi 

arhiivimaterjale. Arhiivimaterjalid ja seonduvad dokumendid on välja toodud tabelis 1.1. 

 

Kõige varajasemad dokumendid pärinevad 19. sajandi algusest ja nendeks on Kassitoome 

ala jagamist kruntideks kujutavad plaanid ja ülikooli dokumendid. Veski 6 aluse krundi, 

tollase ülikooli rendikrundi nr 47, välja rentimisel koostatakse täpsem joonis krundi 

kirjeldamiseks ja seetõttu võib leida mitmeid dokumente rendilepingutest ning 

omanikevahetustest. 

 

Alates aastast 1880, kui hakatakse krundile hoonet projekteerima ning väljastatakse 

ehitustõendeid, on säilinud mitmeid dokumente. Algne V. Schröteri projekt on säilinud 

Ajalooarhiivis ning see on ühtlasi digitaliseeritud – projekt on toodud lisas 2. Säilinud ei 

ole 1930. aastal juurde ehitatud veranda projekti ja jooniseid muude ümberehituste kohta 

sellel ajal. 1953. aastal tehakse hoone kohta inventariseerimis mõõtmised ja joonised, mida 

täiendatakse ning parandatakse 1963. Krundi inventariseerimisjoonis pärineb aastast 1955. 
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Aastal 1968 teeb O. Prints hoonest ülevaate kui see on Tartu Tuberkuloositõrje Dispanseri 

Statsionaar. Järgnevalt koostavad A. Lüüs ja E. Parek 1972. aastal majale ajaloolise õiendi 

– töö tellijaks on Vabariigi Restaureerimise Valitsus. 1975. aastal koostatakse hoonele 

kaks projekti, üks neist on rõdu restaureerimise projekt ja teine on eskiisprojekt 

üliõpilasklubile kohviku ehitamiseks ning klubihoone arendamiseks. Järgnevalt 

koostatakse 1977. aastal projekt heakorratööde tegemiseks krundil ning aastal 2002 Veski 

tänava poolse piirde taastamise projekt tööjoonistega. 

 

Hoone kohta on leitud ka mitmeid ajaloolisi fotosid, mis kuuluvad Kirjandusmuuseumi, 

Eesti Rahvamuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi fotokogudesse ning milledele on täpsemalt 

viidatud muinsuskaitse eritingimustes. 

 

Tabel 1.1 Arhiivimaterjale jm seonduvaid dokumenteVeski 6 hoone ja krundi kohta 

Pealkiri Piirdaatumid Leidandmed Kirjeldus 
Situationsplan der 
Universitätsgrundstücke, auf 
Zeichenpapier 

1805 EAA.402.10.19 Toome maa-ala 
kruntideks jagamise 
plaan 

Aktid, avaldused, plaanid ja 
lepingud põlise rendikruntide 
nr. 47-b ja 47-c asjus 

07.1862 – 
08.1877 

EAA.402.11.29 Dokumentide kaust 
krundiga 47 tehtud 
toimingutest, kaardid 

Veski 6. Kinnistutoimik nr. 
267 

1875 – 1929 EAA.2381.2.978 Toimingud Veski 6 
kruntiga antud 
ajavahemikul 

Список грунтовых 
участков города 

1883 EAA.2623.1.219 Linnakruntide nimestik 
antud aastal 

Pläne der Villa des 
Oberingenieurs von Götte 
(später Ambulanz der 
Kinderkrankheiten) nebst 
Erläuterungsschreiben, auf 
Zeichen- und Wachspapier 

1880 – 1886 EAA.402.10.155 Goette villa plaanid 

Veksi tn 6, kinnistu nr 267, 
ülikoolimaa, 
omanikudnUlrike Götte, 
Tartu ülikoooli valitsus 

1889 - 1926 EAA.2110.1.4912 Eesti Hüpoteegipanga 
dokumendid, hoone peale 
võetud hüpoteegid/laenud 

Списки домовладельцев 
города Юрьева 

1893 EAA.2623.1.229 Majaomanike nimekiri 
antud aastal 

Inventariseerimise joonised 1953 - Täiendatud 1963, 
muinsuskaitse 
eritigimustes  

Krundi inventariseerimise 
joonis 

1955 - Tartu Linna peaarhitekti 
valitsus, muinsuskaitse 
eritingimustes 

Veski tn 6. Ülevaade. O. 1968 ERA.T-76.1.831 Tartu Linna 
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Prints. P-933 Tuberkuloositõrje 
Statsionaar 

Tartu linnas asuva N. 
Burdenko 6 krundi 
mõõdistamine 

1971-1977 EAA.5238.1.117 Mitmed krundi 
mõõdistamise 
väliraamatud antud 
perioodist 

Ajalooline õiend majale 
Tartus, Burdenko tn.6 

1972 ERA.T-76.1.1584 Lüüs A. ja Parek E. Poolt 
koostatud õiend 40-l 
leheküljel 

Veski tn 6. Hoone 
Toomepoolse rõdu 
restaureerimise tööjoonised. 
R. Parts P-2441 

1975 ERA.T-76.1.2265 Rõdu taastamiseks ja 
ennistamiseks 
valmistatud projekt 

Veski tn 6. EPA 
üliõpilasklubi kohviku 
eskiisprojekt. K. Sachris. P-
2450 

1975 ERA.T-76.1.2273 Üliõpilasklubi 
arendamiseks koostatud 
eskiisprojekt 

Veski tn 6. EPA Klubi 
krundi heakorrastuskava 
tööjoonised. R. Kivi. P-3255 

1977 ERA.T-76.1.3129 Projekt heakorrastuse 
teostamiseks krundil 

Tartu Veski tn. 6. 
Piirdeaedade tööjoonised. P-
13854 

2002 ERA.5025.2.3258 Veski tn poolse piirdeaia 
taastamiseks koostatud 
projekt 

 

 

1.4. Hoone veeviimarite ja katusekonstruktsioonide ülevaade 
 

Hoone katuse keerukuse tingib plaaniline lahendus – ristkülikulise põhihoone otstes 

paiknevad tiibhooned ja ühel tiival on veel nurgatorn. Põhiplaani liigendatus kandub edasi 

katuse lahendusse, sisuliselt kajastuvad kõik sopid katuses erinevate neelude ja voltide 

näol. Katuse põhiosas paikneb arvukalt korstnaid, mis on tihti probleemseks kohaks 

katusekattega ühendamisel, sarikate ja ka teiste kandvate konstruksioonide paigutamise 

seisukohalt (katuse plaan toodud lisas 3). 

 

Arhitektuurimälestise passis on öeldud, et tegu on kõrge prantsuse keskaegsest 

arhitektuurist inspireeritud katusega (Eimre 1982: 2). Sellist seisukohta võib põhjendada 

põhjapoolse tiibhoone kõrgete tellistest viiluosadega, mis on tõesti iseloomulikud keskaja 

prantsuse kirikute kõrgetele katustele, samas katuse keskosa on võrdlemisi madal. Katuse 

dekoreerimiseks on kasutatud sepiskaunistusi katuseharjadel ning kahte tuulelippu. 

 

Hoone katusealune (pööningukorrus) oli juba algselt osaliselt välja ehitatud. Pööningul 

paiknes nimelt kolm köetavat tuba teenindavale personalile. Kõikidesse nendesse 
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tubadesse pääses loomulik valgus otsaviiludes olevate akende või vintskappides paiknevate 

väikeste akende kaudu. 1975. aastal ehitatakse välja ka katusealuse keskmine osa, kuhu 

paigutatakse mitmed hoiuruumid üliõpilasklubi huviringide inventari ladustamiseks. 

Arhitektuursed plaanid erinevate ruumide paigutusega pööningukorrusel on toodud lisas 3. 

Loomuliku valguse saamiseks ehitati Veski tänava poole kaks vintskappi, mille 

arhitektuurse sobitamisega eriti vaeva ei nähtud. 

 

Hoone põhiosa katusekatteks on algusest peale olnud valtsitud plekk ning torni osas 

looduslikud kiltkivid. Algselt oli kasutusel värvitud terasplekk, mille üksikud detailid olid 

katusel veel kuni viimase ajani. Antud hoone puhul võib selle katusekatte elueaks lugeda 

umbes 80 aastat, aga samas puuduvad andmed hoolduste ja remonttööde kohta. Nende 

üksikute säilinud osade järgi võib öelda, et plekkseppade töö 19. saj lõpus oli väga heal 

tasemel – valtside vormistamine ja korstna sadulad näitasid kõrgeid käsitööoskusi. Ka 

kasutatud pleki näol oli tegemist kvaliteetse materjaliga, mille omadused olid säilinud 

siiani hästi (toodud joonisel 1.6). 1975. aastal tehakse katusele kapitaalremont, mille 

käigus Vabariigi Restaureerimise Valitsus vahetab välja katusekatte – uueks materjaliks sai 

tsingitud terasplekk. Vana plekk-katust säilitataksegi ainult hoone lõunapoolses otsas 

paikneva korstna juures. Tööde kvaliteeti ei saa hinnata kuigi heaks, osalt võib süüdi olla 

eterniidi populaarsuse kasv (Põldaru 2011: 44-45) ja plekksepatööde oskuste kadumine 

koos sellega, teisalt oli ilmselt probleemiks ka pleki kvaliteet. Pärast katusematerjali 

paigaldust ei olnud katusele tehtud korralist hooldus, ehk siis esimest värvimist aasta 

möödumisel pärast paigaldust ning seejärel ülevärvimist vastavalt vajadusele (Jonsson, 

Lisiński 1980: 35). 

 

 

Joonis 1.6 Algsest katusekattest säilinud osa – lõunapoolse korstna sadul ning küljed. 
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Torni katuse tahud olid juba algselt kaetud loodusliku kiltkiviga. 19 sajandi lõpus oli tegu 

Eestis väga haruldase imporditud materjaliga, seda on samal ajal kasutatud veel Alatskivi 

lossil (Loit sine anno: 3). Kiviplaaadid on suurusega umbes 510x180x4mm (vt joonis 1.7). 

Torni räästad, uugid ja tipp olid algselt kaetud puhtast tsingist valtsitud plekiga, mis oli 

väga iseloomulik Lääne-Euroopas (Belgias, Prantsusmaal jm) (Evans 2007: 173), aga mida 

võib oma rabeduse tõttu meie külmas kliimas sobimatuks pidada (vt joonis 1.8). 

 

 

Joonis 1.7 Originaal kiltkivist katuse plaat.     Joonis 1.8 Puhta tsinkplekiga kaetud 

           torni katuseuugi detail.

 

Vihmaveesüsteem on katuse valtsplekiga kaetud põhiosal, aga tornil see puudub ja ühtlasi 

ei ole ka andmed selle varajasema eksisteerimise kohta. Ühtlasi ei ole säilinud pilte ega 

muid materjale algse vihmaveesüsteemi kohta, kuid võib arvata, et katusekatte materjali 

vahetamise käigus järgiti üldjoontes olemasolevat lahendust. Ka vihmavee torude 

asukohad on jäänud ilmselt samaks, sest läbiviigud karniisidest on algsed (pole märke uute 

sisselõhkumisest ega vanade kinniladumisest). 1975. aastal tehtud katuse kapitaalremondi 

käigus tehtud vihmaveesüsteem on järgmine: katusel tsingitud plekist valtsrennid, mis 

toetuvad terasest räästakonksudele, tehases pressitud äravoolulehtrid, umbes 100mm 

läbimõõduga valtsitud vihmaveetorud ning 45° nurga alla pööratud lühikesed veesülitid. 

Vähemalt üks originaalne Kassitoome poolse rõdu juures kasutatud veesüliti on säilitati kui 

üliõpilasklubi fotolabori rekvisiit, mitte kui muinsukaitselist väärtust omav detail (Elken, 

Kõlu 2008: 7). 

 

Katusekonstruktsiooni kirjeldamiseks võib tinglikult katuse jagada nelja osasse: „A“- 

põhjapoolne viilu osa, „B“ – katuse keskosa, „C“ – lõunapoolne kelpkatusega osa ja „D“ – 
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torni katus (vt lisa 3 katuse plaani ja vaateid). Katusekonstruktsioonide kirjeldamisel on 

kasutatud Arvo Veski raamatust pärinevaid oskussõnu ja mõisteid (Veski 1940: 113-123). 

Katusekonstruktsioonides on kasutatud ristkülikulise ristlõikega saematerjali, ümarat 

materjali kasutatud ei ole. Konstruktsioonielementide ühendamisel on kasutatud suuri 

naelu, puidust naagleid ja tappühendusi. Katuse keerukus on valmistanud mitmeid raskusi 

ka puuseppadele, kes antud hoone juures ametis olid – täheldada võib ehitusaegseid 

parandusi ja lihtsustusi, ka tappliiteid on pigem välditud. Tõenäoliselt on objektil töös 

olnud mitu meistrit, kelledel oli erinev lähenemine lahendustele ja erinev puutööoskuste 

tase. 

 

Katuse „A“ osa puhul on tegemist viilkatusega, mille põhjapoolsel küljel on välja sopistuv 

kelpkatuse osa ning kaks väikest vintskapi. Katuse „A“ osa eraldab katuse keskosast kaks 

suure ristlõikega neelusarikat. Müürilatt ~150x130mm paikneb umbes 840mm (arvestatuna 

pööningu põrandast) kõrgusel tellistest laotud nivendiseinal. Antud viilkatuse osas on pool 

katust toetatud pennkatus ja teine pool lihtkatus, mille sarikajalad on toetatud müürilatile ja 

luipsarikad kandvale neelusarikale. Roovlattidena on terve katuse puhul kasutatud 

saematerjali ristlõikega ~65x65mm ja sammuga ~170mm. Sarikamaterjal on mõõtudega 

~160x170mm, pärlinid on mõõduga 150x150mm, toolvärgi postid on mõõduga 

~160x160mm ja pennid mõõtudega ~130x160mm. Räästasõlme lahendamisel on kasutatud 

räästatõstjaid, selle vajaduse tingib müürilati paigutus kandval välisseinal ja suur katuse 

kalle. Sarikate toetamisel müürilatile on kasutatud sarika sõrgtapi lihtsamat varianti, kus 

müürilati sisse pole tehtud sisselõiget. Penni ühendamisel sarika külge on kasutatud 

puittüübliga keeltappi. Harjatapiks on harktapp, mõlemad on kinnitatud puidust tüübliga. 

Luipsarikad on neelusarika liitumiskohas lõigatud vastava nurga alla ja seejärel kinnitatud 

naeltega. Toolvärgi postid on kinnitatud raamtala ja pärlini külge keeltapiga. Paari abitala 

kinnitamisel neelusarika külge on kasutatud poltliidet, kus pika poldiga on kaks 

konstruktsiooni elementi omavahel kinnitatud. Konstruktsiooni kirjeldavaid jooniseid ja 

fotosid vaata lisast 3. 

 

Katuse „B“ osa katab hoone keskosa, mille laius on umbes 14,4 meetrit. Tegu on võrdlmisi 

madalakaldelise katusega, mis on toetatud harjapärlinile ja vahepärlinitele. Katuse hari ei 

paikne täpselt tsentris vaid on nihutatud veidi Veski tänava poole (kaugus Veski tn 

poolsest räästast umbes 6,7 meetrit ja teisest räästast 7,7 meetrit), selle on tinginud ilmselt 

soov paigutada harjapärlini toed kandvale tellisseinale mitte vahelaele. Sarikamaterjalina 
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on kasutatud puitu ristlõikega ~140x260mm ja pärlinite puhul materjali mõõtudega 

~160x160mm. Pärlinite toed on erinevate ristlõigetega ja osaliselt ka välja vahetatud või 

taaskasutatud mingit vanemat konstruktsioonimaterjali (seda kinnitavad erinevad tappide 

sisselõiked). Veski tänava poolsed vahepärlinid on katkestatud vintskappide ehitamise 

käigus. Ka harjapärlinil esinevad katkestused kohtades, kus olid algselt korstnad, seal on 

sarikas toetatud otse vertikaalsele puitpostile. Sarikate harjaliites on kasutatud harkktappi, 

mis on fikseeritud puittüübliga. Pärlinite tarbeks on sarikasse tehtud sisselõige (sarikasõrg). 

Algsed pärlini toed kinnituvad pärlinite külge keeltapiga, aga hilisemate asenduste puhul 

on kasutatud naelühendusi. Luipsarikad on sarnaselt katuseosaga „A“ neelusarika külge 

kinnitatud suurte naeltega. 1975. aastal rajatud vintskapid on paigutatud selliselt, et algseid 

sarikaid ei katkestatud ja konstruktsioone muudeti minimaalselt – vintskapid on sarika 

sammu laiused ja nende külgseinad asetsevad täpselt sarikatel. Konstruktsiooni 

kirjeldavaid jooniseid ja fotosid vaata lisast 3. 

 

Katuse „C“ osa on hoone lõunapoolset otsa kattev kelpkatus. Hoone lõunapoolses otsas 

oleva korstna kohal on katusele moodustatud sadul. Ka katuse ühenduskohta torni 

vertikaalse seinaga on ehitatud sadul. Selle katuse osa nii ida kui ka läänepoolse otsa 

lõpetab katusekelp, läänepoolses otsas paikneb veel väike vintskap. Tegu on suurekaldelise 

lihtkatusega, mille sarikad toetuvad müürilattidele ja luipsarikad neelusarikatele või 

roodsarikatele. Kasutatakse harjapärlinit, mis toetub kahele kandvale vaheseinale. Need 

vaheseinad on ehitatud köetava toa tekitamiseks pööningule, pärlini tugede lahendus oleks 

teistsugune kui katuse alla poleks ruume rajatud. Sarikad ja luipsarikad on ristlõikega 

~130x150mm ja roodsarikad mõõtudega ~150x180mm. Harjapärlin on ristlõikega 

~160x160mm. Väiksemate konstruktsiooni elementide puhul on kasutatud teiste 

mõõtmetega ristlõikeid. Harjaliites on kasutatud sama ühendust nagu on kirjeldatud 

eespool. Harjapärlini vertikaalsed ja diagonaalsed toed on kinnitatud keeltappidega pärlini 

külge. Pennid on sarikate külge kinnitatud poolkalasabatapi ja puittüübliga. Luipsarikate 

ühendamisel neelu- või roodsarikate külge on jällegi kasutatud naelu. Selles katuse osas on 

mõned konstruktsiooni elemendid kinnitatud ka poltliitega – seda lahendust on kasutatud 

väga lihtsustatult, kaks tala on omavahel kinnitatud pika poldiga. Konstruktsiooni 

kirjeldavaid jooniseid ja fotosid vaata lisast 3. 

 

Katuse „D“ osa on täiesti eraldiseisev torni katus. Tegu on kõrge telkkatusega, selle 

tahkudel paiknevad katuseuugid ning alumisse serva on kujundatud nõgus räästaosa. Torni 
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telliskiviseinale toetub müürilatt ristlõikega ~200x200mm. 700mm kõrgusel on 

horisontaalne vahevöö ~170x150mm materjalist, mis toetub püsttugedega alumisele vööle. 

Vahevöölt algavad pikad nurgasarikad, mis ulatuvad torni tippu välja. Sellele vahevööle 

toetuvad ka katuseuugid oma alumiste servadega. Teine vahevöö on katuseuugi ülemise 

serva kõrgusel, kus vahevöö talad on kinnitatud nurgasarikate külge. Teisele vahevööle 

toetuvad lisasarikad (kokku 8tk), mis lõppevad samuti torni tipus. Torni tipus on ristküliku 

kujuline raam, millele on moodustatud eraldi madalakaldeline tipp (torni tipus pole katused 

teravnurga all kokku viidud). Torni konstruktsiooni koostamisel on kasutatud erinevaid 

tappe. Müürilattide nurgad on lahendatud pool poolega tapiga, tugede ja sarikate 

kinnitamisel vööde külge on kasutatud keeltappe. Liidetes on kasutatud ka naelu ja mõnda 

üksikut raudvarba, mis on puidu külge kinnitatud poltidega. Konstruktsiooni kirjeldavaid 

jooniseid ja fotosid vaata lisast 3. 

 

1.5. Hoone üldine tehniline seisukord 
 

Tehnilise seiukorra hindamisel on võetud aluseks Tõnu Keskküla numbrilise hindamise 

metoodika. Järgnevalt tuuakse välja hoone tarindite ja lõpuks terve hoone tehnilise 

seisukorra hinnang nelja palli skaalal. Skaala on järgmine: 0 - täielikult kulunud, avariiline; 

1 – märgatavalt kulunud, kohati avariiline; 2 – osaliselt kulunud; 3 – heas seisundis, täiesti 

terve. Hinnangu aluseks on visuaalne vaatlus, esialgsed vaatlused on teostatud 2012. aasta 

suvel ja sügisel ning hiljem ka konstruktsioonide avamise käigus. Antud skaala on 

võrdlemisi subjektiivne ning saavutatav tulemus sõltub suuresti hindaja kvalifikatsioonist 

(Käärid 2004: 17-19). Antud osas ei käsitleta pikalt katuse seisukorda, sest selle 

hindamisele pööratakse rohkem tähelepanu töö teises ja kolmandas peatükis. Ühtlasi jääb 

tähelepanu alt välja lõunapoolne veranda, kuna see soovitakse täies ulatuses lammutada 

ning rajada asemele uus sobivam hoone osa. Lisas 4 on toodud tarindite tehnilist 

seisukorda kirjeldavad joonised ja fotod. 

 

Hoone põhiosa maakividest laotud vundamendil ei ole suuri märgatavaid vajumeid – 

puuduvad mõrad. Mõned valguskastid on pinnase survel mõranenud (sissepoole 

murdunud). Soklil on niiskus ja veekahjustused, mida põhjustab puudulik 

vihmaveesüsteem. Osad veesülitid on puudu ja olemasolevate pikkus on ebapiisav, seetõttu 

jõuavad veepritsmed betoonsillutiselt soklile. Vundamendil puudub hüdroisolatsioon – 
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pinnasevee tungimine läpi keldriseina on põhjustanud kahjustusi keldriseinte krohvitud 

seintele. Kokkuvõtvalt võib hoone vundamenti hinnata numbriga „2“. 

 

Keldri ja esimese korruse kõik siseseinad on tellistest laotud ning paksusega 1-2,5 kivi. 

Tellisseinad peidavad endas ka arvukaid õhu- ja suitsulõõre. Teisel korrusel on osad seinad 

puitkonstruktsioonil saviliiva täitega seinad. Siseseinte puhul esineb kahjustusi vähesel 

määral ning tegu on krohvi ja värvikahjustustega. Konstruktsioonide kandevõime on hea. 

Siseseinte tehnilist seisukorda võib kokkvõtalt hinnata numbriga „2“. 

 

Välisseinad on laotud tellistest paksuseks on umbes 700mm ja ladumisel on jäetud 

õhkvahe pärast esimest poolkivi kihti seina sisepinna poolt (umbes 70mm). Välisseinte 

omadused kandekonstruktsioonina on head, puuduvad mõrad ning ümberehituste käigus ei 

ole välisseinu kahjustatud. Välisseinte kulumist näitavad esteetilised defektid – fassaadil 

mõned kivid kahjustatud, niiskuskahjustused puuduliku vihmaveesüsteemi kohtades, 

krohvi kahjustused (pudenemine) Kassitoome poolse rõdu alt, vandalism (aerosoolvärviga 

tekstid Kassitoome poolsel fassaadil) ja kahjustused erinevate seadmete (juhtmete) 

paigaldamisega fassaadile. Siseviimistlus välisseintel on samuti osaliselt kulunud ning 

katuse läbijooksu kohtades ka rohkem kahjustunud ja vajab renoveerimisel tähelepanu. 

Välisseinte tehniline seisukord on hinnatav numbriga „2“. 

 

Keldri vahelae puhul on tegemist tellisvõlv laega, mille võlvid on toetatud terasest I-

profiiliga taladele ja peale on valatud betooni (mördi) kiht. Keldri vahelae tehniline 

seisukord on hea – põhjalikumat uurimist vajaks ilmselt vaid terastalade seisukord. 

Kandevõime on keldri vahelae puhul tagatud. Ülejäänud vahelaed on puittaladel saviliiva 

täitega vahelaed. Põrandatalad on umbes mõõtudega ~200x260mm ning need on süvistatud 

kandvatesse tellisseintesse. Puidust vahelagede halvast seisukorrast andis tunnistust 

vahelagede vappumine nendel kõndimisel. Eriti oli vahelagede ebastabiilsus tunda 

kohtades, kus olid katuse läbijooksud olnud. Konstruktsioonide avamisel oli 

probleemseteks kohtadeks eelkõige talade süvistuskohad tellisseinas ja osade talade 

mädanemine läbijooksu kohtades. Vahelagede seisukord võiks kokkuvõtvalt hinnata 

keskmise hindega „1,33“. 

 

Hoonel on kolm sisetreppi ja välistreppi. Keldritrepp ja teisele korrusele tõusev trepp on 

rahuldavas seisukorras ja vajavad vaid esteetilist värskendamist ja mõningaid astmeninade 
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parandusi (killud väljas). Pööningule viib puittrepp, mille seisukord on veidi halvem – 

mõned astmed on vajunud ja vajavad tugevdamist või väljavahetamist. Hoone ees olev 

välitrepp on osaliselt kulunud, graniitastmed on vajunud ja lahti ning vajavad ennistamist. 

Kassitoome poolne välitrepp on samuti kahjustunud. Eriti vajavad tähelepanu trepi 

tellistest laotud küljed, mille kohal paiknesid algsed veesülitid ja mis seetõttu on saanud 

tugevalt kahjustada. 1975. aastal tehtud remondi käigus muudeti küll rõdu ja veesülitite 

lahendust, kuid ilmselt ei taastatud tellistest trepi külgesid. Kolmas välitrepp on hoone 

loodenurgas paiknev keldri trepp, mille puhul on tegu betoonastmete ja külgedega trepiga 

ning see on kaetud varikatusega. Astmete seisukord on hea, kuid kahjustatud on trepi 

küljed – osaliselt varikatuse halva seisukorra tõttu. Treppide seisukorrale võiks anda 

keskmise hinde „2“. 

 

Katuse on märgatavalt kulunud ja osaliselt avariilises seisukorras. Katuse põhiosa 

katteplekk on amortiseerunud. Konstruktsioonide seisukord on rahuldav, kuid 

väljavahetamist vajavad mitmed detailid. Torni katuse seisund on avariiline, alla on 

kukkunud mitmeid detaile ja tsinkplekist servaplekid on osaliselt lahti ja alla kukkunud, 

torni tipp on kahjustustega. Torni krohvitud sisemus on osaliselt läbijooksude tõttu 

pudenenud. Hoonel on kolm rõdu, milledel on käidavkatuse lahendused. Rõduplaatide 

tehniline lahendus on puudulik, mis on põhjustanud läbijookse ja niiskuskahjustusi 

tuulekojas ja Kassitoome poolsel rõdu alusel terrassil. Katuse tehnilise seisukorra 

keskmiseks hindeks võiks anda „1,25“. 

 

Hoone välisuksed on kahepoolsed puidust uksed ja nende kohal on valgmikud. Kassitoome 

poolne välisuks puudub täiesti ja ukse ava on kinni löödud puitplaatidega ning soojustatud 

mineraalvillaga. Veski tänava poolne uks on halvas seisukorras – kahjustatud on ukse lehte 

suluste paigaldamisega ning ukseklaaside vahetusega. Põhjapoolsel fassaadil paikneva 

ukse tahveldus ja leng on kahjustustega ning osad detailid on puudu. Hoonel on 

topeltraamidega sissepoole avanevad puitaknad, mille seisukord on samuti halb – lengid ja 

raamid vajavad põhjalikku ennistamist. Siseuksed on tahveluksed, teise korruse uksed on 

klaasidega ja uste kohal valgmikud. Siseuksed on osaliselt kulunud – võib täheldada 

mitmeid kahjustusi, mis on parandustöödega tekitatud. Hoone avatäidete keskmiseks 

hindeks võiks panna „1,67“. 
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Hoones oli juba algselt keskküttesüsteem, mida on aja jooksul parandatud ja täiendatud. 

Säilinud on üks tsaariaegne malmahju kujuline radiaator ning hilisemad ribidega 

radiaatorid. Torustikku on välja vahetatud ja laiendatud – seitsmekümnendatel laiendati 

seda ka pööningule, kui katusealune hoiuruumideks ehitati. Viimase ajani paiknes hoone 

keldris soojasõlm ning hoone on liidetud kaugkütte trassiga. Küttesüsteem on 

amortiseerunud, torustik vajab täielikku uuendamist, radiaatoreid saab hoolduse 

(puhastamise) järgselt kasutada. Hoones on säilinud üks algne kamin, mille puhul võib 

täheldada esteetilisi kahjustusi. Korstnate seisukord on halb – korstnapitside lagunemisel 

on lõõridesse kukkunud kive ja lahtiseid mördi tükke. Korstnad vajavad täpsemat uurimist 

ja tõenäoliselt puhastamist ning parandusi. Küttesüsteeme võib hinnata keskmise hindega 

„1,8“. 

 

Hoone on liidetud veevõrguga tõenäoliselt juba läinud sajandi keskel kui seal asusid 

erinevad raviasutused. Seega võib välistrasside vanuseks hinnata üle 50 aasta kui neid 

vahepeal uuendatud ei ole. Välitrassid on amortiseerunud ning vajaksid ajakohastamist. 

Hoone sisene veetorustik on terastorudest nõukogude ajal paigaldatud süsteem, mis vajaks 

samuti uuendamist. Veevärgi tehnilist seisukorda saab hinnata  hindega „1,5“.  

 

Kanalisatsioon pärineb samast ajast kui veevärk. Tõenäoliselt on tegu malmist 

kanalisatsiooni torudega. Hoonesisene kanalisatsioonitorustik on samuti malmtorudest, 

esineb kahjustusi ja väiksmaid lekkeid vahelae läbiviikudes. Kanalisatsioonisüsteem 

kokkuvõtvalt on hinnatav numbriga „1,5“. 

 

Elekter on toodud hooneni maakaabliga, see ühendus on hilisem, sest varasemast 

traatidega õhukaablitest annavad märku mitmed konksud fassaadil. Ühtlasi on hoone 

fassaadile paigaldatud ebakorrektselt mitmeid kaableid ning veidi korrektsemalt uusi side 

ning valvesüsteemi kaableid. Hoonessisene elektrivõrgustik on nõukogude aegne, hiljem 

on paigaldatud tsentraalne tulekahjusignalisatsioon ning valvesüsteem. Kogu hoone 

elektrisüsteem (eriti juhtmestik) vajab kaasajastamist. Hoone elektripaigaldisi võiks 

kokkuvõtvalt hinnata hindega „1“. 

 

Hoone üksikosadele antud hinnete järgi tuleb kokkuvõtvalt terve hoone ehitustehnilise 

seisukorra hindeks „1,69“, vaata tabelit 1.2. Antud skaalat kasutades võiks selle numbri 

järgi hinnata hoone edasist kasutusaega umbes 7,5 aastale (Keskküla 2001: 7). Seejuures 
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on oluline panna tähele, et avariiohtlike tarindite remondiga tuleks kindlasti koheselt 

aktiivselt tegelema hakata. Kuna omanikul on kavas terve hoone põhjalikult renoveerida ja 

muuta selle kasutusotstarvet, siis annab see tehnilise seisukorra hindamise ülevaade aimu, 

milline oli lähtekoht enne ehitustööde algust. 

 

Tabel 1.2 Hoone tehniline seisukord numbrilise skaala järgi 

Konstruktsioon Hinne Jaotiste hinne/koondhinne 

Põhikonstruktsioonid  1,763888883 
Vundament 2  

Siseseinad 2  
Välisseinad 2  
Vahelaed 1,333333  
Trepid 2  
Katus 1,25  
Abikonstruktsioonid  1,1666667 
Aknad/uksed 1,166667  
Tehno  1,45 
Küte 1,8  
Vesi 1,5  
Kanalisatsioon 1,5  

Elekter 1  

Hoone=  1,69 
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2. METOODIKA KATUSEKONSTRUKTSIOONIDE 
UURIMISEL 
 

2.1. Visuaalne kontroll 
 

Tarindite visuaalne hindamine on esimesi töid uurimisobjektil, selleks et teha esmaseid 

järeldusi hoone või rajatise tehniline seisukorra kohta. Visuaalse hindamise käigus saab 

kaardistada probleemsed kohad ning teha kindlaks vajadus edasiste uuringute osas 

(mittepurustav uurimine, laboratoorsed katsed). Ühtlasi on visuaalse uurimise teostamine 

odav ning kiire, võimaldades vajadusel hinnata võrdlevalt suuri hoonete gruppe (Keskküla 

2001: 6). 

 

Puitkonstruktsioonide visuaalsel hindamisel vaadeldakse eraldi kõiki ligipääsetavaid 

elemente. Määratakse kindlaks kas liigne niiskus on tunginud puitelementidesse, puidu 

pehkimine ja mädanemine, seente ja putukate kahjustused. Puitkonstruktsiooni visuaalne 

hindamine sisaldab elementide ristlõigete, geomeetria, kõrvalekallete, kaardumuste, 

nõtkumiste ja pragude avanemise mõõtmist. Üle tuleb vaadata ka puitkonstruktsioonide 

liited. Visuaalsele hindamisele ei ole ühtselt kehtivaid eeskirju, igale uurimise objektile 

tuleb läheneda individuaalselt ning leida parim lahendus (Dietsch jt 2010: 54-55) 

 

Käesolevas magistritöös hinnati katuse tehnilist seisukorda visuaalselt 2012 aasta suvel ja 

sügisel ning torni seisukorda jooksvalt 2013 kevadel konstruktsioonide avamise käigus. 

Visuaalsete vaatluste käigus mõõdistati hoone katuse konstruktsioonid, määrati 

läbijooksude kohad ning kaardistati kahjustustega konstruktsiooni elemendid. Visuaalse 

vaatluse käigus kasutati järgmisi abivahendeid: mõõdulint, vesilood, laserkaugusmõõtja 

Makita LD060P, fotoaparaat Nikon D3200. Olemasoleva katusekatte hindamiseks ning 

katuse pildistamiseks kasutati autotõstukit. 
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2.2. Puidu niiskussisalduse määramine 
 
Kui puit on kaitstud otsese vee ja päikesevalguse eest, siis puidu niiskussisaldus allpool 

kiudude küllastusastet on õhu temperatuuri ja relatiivse õhuniiskuse funktsioon (Wood 

handbook... 2010). Hügroskoopse materjalina puit seob niiskust ja kuivab periooditi 

sõltuvalt õhu niiskusest. Puidu niiskuse sisaldust on vaja määrata puidu tiheduse 

hindamiseks ning tugevusnäitajate väljaselgitamisel – see on abitegevus puidu mitte-

pururustaval hindamisel. Ühtlasi saab vajadusel hinnata puidu niiskuse (vee) sisaldust 

läbijooksude kohal ning määrata kindlaks läbijooksu koht (Lear 2005: 69). 

 

Käesolevas lõputöös kasutati niiskussisalduse määramisel kahte erinevat metoodikat. 

Niiskuse sisaldus määrati erinevatel konstruktsiooni elementidel elektritakistusel põhineva 

seadmega Brookhuis FME ning märja ja kuiva proovi võrdlemise tee. Erinevaid 

metoodikaid kasutati võrdlusmomendi tekitamiseks. 

 

Elektritakistuse seadmel Brookhuis FME on mikroprotsessoriga mõõteseade, millega on 

kaabli vahendusel ühendatud liughaamriga mõõtepea. Liughaamer võimaldab mõõtenõelte 

materjali sisse löömist. Mõõtenõelte pinnatöötlus on tehtud elektrit mittejuhtiva kihiga, 

selle abil saab mõõtetulemuse täpselt nõelte otste sügavuselt. Erinevate puuliikide 

mõõtmiseks on võimalik muuta seadistusi, samuti saab korrigeerida temperatuuri väärtust, 

kuna puidu temperatuur mõjutab takistust (Manual Humidity...sine anno). Seade on toodud 

joonisel 2.1 ning seadme parameetrid tabelis 2.1. 

 

 

Joonis 2.1 Niiskussisalduse mõõtmise seade Brookhuis FME.  

Allikas: (Manual Humidity... sine anno) 
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Tabel 2.1 Seadme FME tehnilisi parameetrid Allikas: (FMC/FME...2004) 

Mõõtevahemik puidul 5~99% 
Mõõtevahemik muudel ehitusmaterjalidel 0~99% 
Mõõte täpsus 0,2% 
Resolutsioon 0,1% 
50 mõõtmistulemuse salvestamine seadme mälusse 
Temperatuuri seadistamise võimalus -40~90°C 
Seadme töötemperatuuri vahemik 0~50°C 
Mõõdud 160x85x30mm 
Kaal 260g 

 

Elektritakistuse seadmega mõõdeti erinevate konstruktsioonielementide niiskussisaldust. 

Mõõtmine tehti ~40mm sügavuselt ja elemendi niiskussisaldust mõõdeti mitmest erinevast 

kohast. Puuliik korrigeeriti vastavalt seadme kasutusjuhendile ning temperatuuri parandi 

valimisel arvestati õhutemperatuuriga. Tulemused fikseeriti tabelites ja on toodud lisas 7. 

 

Olemasolevatest konstruktsioonidest puiduproovide võtmine ja nende kuivatuskapis 

kuivatamine ning seeläbi niiskussisalduse määramine ei ole väga levinud. Sellisel meetodil 

puidu niiskussisalduse määramine on võrdlemisi ebamugav, kuna proovid peab kiiresti 

pärast võtmist kaaluma ja kuivatama. Seepärast eelistatakse objektil niiskussisalduse 

määramiseks elektritakistusel ja –mahtuvusel põhinevaid käsi-mõõteseadmeid. Samas on 

proovide kuivatamise puhul tegu traditsioonilise ja täpse niiskussisalduse määramise 

meetodiga (Dietsch jt 2010: 62). Käesolevas lõputöös võeti südamiku puuriga objektilt 7 

puiduproovi ja pakendati need eraldi sulguriga kilekottidesse. Proovide võtmiseks kasutati 

muidu eluspuude uurimisel rakendatavat juurdekasvupuuri. Märjad proovid kaaluti samal 

päeval kaaluga KERN MLS_A ning kuivatati kuivatuskapis ~103°C juures. Kuivad 

proovid kaaluti uuesti järgmisel päeval. Kaal võimaldas mõõta täpsusega 0.01g. Joonisel 

2.2 on toodud südamiku puuriga proovi võtmine. 

 

 

Joonis 2.2  Südamiku puuriga puiduproovi võtmine. 
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Niiskuse sisaldus (Wabs ) arvutati valemiga (Saarman ja Veibri 2006: 75): 

 

 %,100×
−

=
B

BA
Wabs         (2.1) 

 kus 

 Wabs – puidu absoluutne veesisaldus 

 A – proovikeha mass enne kuivatamist; 

 B – kuiva proovikeha püsiv mass. 

 

 

2.3. Jääkristlõigete uurimine resistograafiga 
 
Algselt oli puidu resistograafiga uurimise rakenduseks eluspuude olukorra hindamine, kuid 

antud tehnikat saab edukalt kasutada ka olemasolevate konstruktsioonide seisukorra 

määramisel. Resistograafi tehnoloogiat hakati arendama 1980-ndate teises pooles. Puidu 

vastupanupuurimine põhineb peenikese (~1,5mm läbimõõduga puur, millel on 3mm 

läbimõõduga ots) puuriga puidu sisse augu puurimisel. Puur pöörleb konstantse kiirusega 

ja see surutakse automaatselt konstantse kiirusega puidu sisse (Ross jt 2006: 5). Puurimise 

käigus mõõdetakse puidu vastupanu – tihedamal puidul on suurem vastupanu ning mootor 

vajab suuremat võimsust konstantse pöörlemiskiiruse säilitamiseks. Tänapäevased 

seadmed registreerivad suurema vastupanu elektrooniliselt, ühtlasi tekitatakse seos 

suurema vastupanu ja puurimissügavuse vahel. Vastupanupuurimist loetakse pool-

purustavaks puidu hindamise meetodiks. 

 

Vastupanupuurimise tulemuseks on puurimissügavusest sõltuv puidu vastupanu kujutav 

graafik. Tulemuse tõlgendamisel tasub tähelepanu pöörata järgmistele puidu eripärast 

tulenevatele asjaoludele: 1) sügispuit on suurema tihedusega kui kevadpuit, 2) lehtpuidu 

vastupanu (tihedus) on suurem okaspuidu omast, 3) kui puur läbib kevadpuitu 

tangentsiaalselt tekivad graafikule pikemad madalad osad, mis ei viita kahjustusele. 

Kahjustuse hindamisel on tähele pandud järgmisi seoseid: 1) putukakahjustuste puhul 

tekivad graafikule järsud sügavad langused (eriti välimistes kihtides), 2) seenkahjustuse 

korral on graafikul ühtlased langused, 3) praod, lõhed, tühimikud põhjustavad graafikul 

lokaalsed sügavad langused (Rinn 1994: 3). 
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Resistograafi graafikute analüüsimisel on võimalik määrata puidu kõvadust, tihedust, 

tugevusklassi, jääkristlõiget, aga ühtlasi ka looduslikke defekte, biokahjustusi jm 

nõrgestusi (Konsa, Pilt 2012: 28). Vastupanupuurimise puuduseks on tulemuste lokaalsus – 

põhjalikuma tulemuse saamiseks on vaja teostada igal elemendil mitmeid puurimisi. 

 

Käesolevas lõputöös kasutati resistograafi eelkõige konstruktsioonielementide 

jääkristlõigete ja laiemalt kahjustuste määramiseks. Puurimise kohtade valikul oli aluseks 

eelnev konstruktsioonide visuaalne hindamine. Visuaalselt halvas seisukorras (nt 

pruunmädanik) konstruktsiooni elementidele teostati vastupanupuurimine, et määrata 

konkreetselt kahjustuse kohas jääkristlõige. Vastupanupuurimiseks kasutati seadet 

Resistograph
®

4453-P. Tegu on Saksamaal toodetud seadmega, mis koosneb automaatsest 

puurimise mõõteseadmest ning sellega juhtme abil ühendatud akust ja juhtseadmest. 

Juhtseadme küljes on ka printer, mis võimaldab puurimise profiili kohest printimist. 

Puurimise tulemused salvestatakse seadme mälusse ja neid on võimalik hiljem arvutisse 

laadida ning töödelda tarkvaraga DECOM
TM. Seadet on mugav kasutada, aga samas tuleb 

arvestada, et kitsastes kohtades võib seadme pikkus takistada mõõtmisi. Seade on 

kujutatud joonisel 2.3 ning selle tehnilised parameetrid on toodud tabelis 2.2. Puurimiste 

kohad kanti sarikate joonistele ja puurimiste profiilid on toodud lisas 6. 

 

 

Joonis 2.3 Vastupanupuurimise seade ja selle akut ning printerit sisaldav juhtseade. 

Allikas: (Resistograph... sine anno). 
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Tabel 2.2 Seadme Resistograph
®

4453-P tehnilisi parameetreid.  

Allikas: (Resistograph... sine anno) 

Trelli kaal ~4kg ja mõõdud 90x90x650mm 
Puurimise sügavus ~440mm 
Mällu salvestatakse kuni 500 puurimise profiilid 
Aku ja juhtseadme kaal kokku 7,5kg 
Standartne aku mahutavus 172VAh (~100 
puurimist) 
Resolutsioon 0,1mm 
Kandekohvri mõõdud 79x37x27cm 

 

 

2.4. Puidu hindamine heli mõõtmise seadmega Fakopp 
 
Heli mõõtmise seademega mõõdetakse heli levimise aega puidus. Seade Fakopp on välja 

töötatud ja valmistatud Ungaris, ning seda on eelkõige  kasutatud eluspuude hindamiseks. 

Seadmega saab määrata puidus esinevaid kahjustusi, seejuures on informatiivseks 

momendiks kahjustusega puidus ja terves puidus heli levimise kiiruse võrlemine. Tavaheli 

mõõtmisel põhineva seadme mõõteotsikud on terava otsaga ja need lüüakse puidu sisse, 

mis tekitab vahetu ühenduse ning hea heli edasikandumise. Saatja mõõteotsiku pihta 

lüüakse signaali tekitamiseks väikese haamriga (100-200g), heli levib seejärel vastuvõtjani, 

milleks on teine mõõteotsik (Fakopp... sine anno). Seade mõõdab heli levimise aega ühest 

mõõteotsikust teiseni. Mõõtmiste teostamise juures on ka oluline määrata puidu niiskuse 

sisaldus ja otsikute vaheline kaugus. Seade on kujutatud joonisel 2.4 ning olulisemad 

tehnilised parameetrid on toodud välja tabelis 2.3. 

 

 

Joonis 2.4 Fakopp mõõteseade ja haamer helilaine tekitamiseks. 
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Tabel 2.3 Seadme Fakopp tehnilisi parameetreid. Allikas: (Fakopp... sine anno) 

Viga aja mõõtmisel  +/-3 mikrosekundit 

Kaal 347g 

Energiaallikaks on 9V patarei 

Energiatarve 320mW 

Ühele mõõtmisele kulub aega vähem kui minut 

Kasutatav temperatuuridel vahemikus 0-40°C 

 

Olemasolevate konstruktsioonide hindamisel on saab analoogselt eluspuudega hinnata 

puitkonstruktsioonide kahjustusi. Ühtlasi on võimalik heli levimise kiiruse ja puidu 

tiheduse järgi tuletada puidu dünaamiline elastsusmoodul. Staatilise ja dünaamilise 

elastsusmoodulite vahelist sesost on uuritud mitmetes teadustöödes ja nendevaheline 

korrelatsioon on väga tugev. Tehtud teadustöödest tuleb välja, et dünaamiline elastsus-

moodul on umbes 10% kõrgem staatilisest elastsusmoodulist, seda tingib asjaolu, et 

dünaamilisel katsetamisel ei võeta tihti arvesse puidu roome efekti (Divos, Tanaka 2005: 

105). Seadmega Fakopp saadi Maaülikoolis teostatud lõputöös väga hea korrelatsioon 

dünaamilise ja staatilise elastsusmooduli vahel ning hinnati seadme kasutamist puidust 

talade uurimisel usaldusväärseks ja stabiilseks (Hani 2014: 48). Eriti head tulemused saadi 

pikikiudu ja kaudselt tangentsiaalpindadelt mõõtes. Tangentsiaalpindadelt mõõtmine annab 

head võimalused olemasolevate konstruktsioonide hindamiseks, sest tihti ei ole puidust 

elementide otsad konstruktsioonis ligipääsetavad.  

 

Käesolevas lõputöös kasutati Fakopp seadet puidu kahjustuste määramiseks, selleks 

mõõdeti heli levimise aega ristikiudu. Mõõtepead paigutati vastakuti konstruktsiooni-

elemendi külgedele ning mõõdeti nendevaheline kaugus (tala ristlõike laius). Heli levimise 

aeg mõõdeti igas kohas kolm korda ja kasutati nende keskmist. Heli levimise kiirus  puidus 

arvutati valemiga (Fakopp... sine anno): 

 
t

DVmes = ,         (2.2) 

 kus 

 Vmes – mõõtmisel määratud kiirus; 

 D – heli läbitud teepikkus mõõdetuna ristikiudu; 

 t – Fakopp seadmega mõõdetud heli levimiseks kulunud aeg. 
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Mõõtmisel määratud kiirust kasutati puidu kahjustuse hindamiseks, seda võrreldi terve 

puidu referentskiirusega. Terve puidu kiiruse väärtuseks võeti 1310 m/s, mis on toodud 

seadme kasutusjuhendis. Kuna referentskiirus on toodud kasutusjuhendis eluspuidu kohta, 

siis antud aspektist on vajalik edaspidi teha täpsustusi konstruktsioonipuidu kohta. Saadud 

tulemused vormistati tabelina ja on toodud lisas 7. 

 

Seadet kasutati ka konstruktsioonielementide dünaamilise elastsusmooduli määramiseks. 

Mõõtepead paigutati tala küljele ja mõõdeti nende vaheline kaugus. Mõõteotsikud löödi 

puidu sisse 45°~nurga all ning heli levimise aega mõõdeti pikikiudu kolm korda igast 

kohast ja võeti nende mõõtmiste keskmine. Heli levimise aja järgi arvutati levimise kiirus 

valemiga (2.2) ning seejärel arvutati elemendi dünaamiline elastsusmoodul valemiga: 

 

 2
VMoEdyn ×= ρ         (2.3) 

 kus 

 MoEdyn – dünaamiline elastsusmoodul; 

 ρ – puidu tihedus mõõdetud niiskussisalduse juures; 

 V – heli levimise kiirus puidus. 

 

Leitud dünaamiline elastsusmooduli abil määratakse staatiline elastsusmoodul ning 

valitakse vastavalt sellele standardist EN 338:2009 tugevusklass. Mõõtmistulemused 

vormistati tabelina ja on toodud lisas 7. 

 

 

2.4. Puittalade tugevusklassi määramine seadmega Timber Grader MTG 
 
Hollandi ettevõte Brookhuis on loonud heli levimise aja mõõtmisel põhineva käsiseadme 

MTG, millega on võimalik puitu tugevussorteerida standardi EN-14081-4 järgi. 

Mõõtmiseks pannakse seade vastu tala otsa ning lüüakse haamriga sama otsa pihta 

heliimpulsi tekitamiseks. Heli levib tala teise otsani ning tagasi ja selleks kulunud aeg 

mõõdetakse seadmega. Mõõteseade on ühendatud „bluetooth’i“ vahendusel arvutiga, kuhu 

on installeeritud seadme tarkvara. Mõõtetulemuse järgi määratakse igale talale standardi 
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kohane tugevusklass. Arvutisse tuleb eelnevalt sisestada tala mõõtmed ning niiskus-

sisaldus. Seade on kujutatud joonisel 2.5 ja tehnilisi parameetrid on toodud tabelis 2.4. 

 

 

Joonis 2.5 Seadmega Timber Grader MTG puidu tugevussorteerimine.  

Allikas: (Timber Grader... sine anno) 

 

 

Tabel 2.4 Seadme MTG tehnilisi parameetreid. Allikas: (MTG ... 2012) 

Tala mõõtmed: pikkus 250-20000mm; laius 40-400mm; paksus 15-300mm 
Niiskussisaldus kuni kiudude küllastusastmeni (30%) 
Tihedus: okaspuul 300-800kg/m3; lehtpuudel 400-1400kg/m3 
Temperatuuri vahemik 0~50°C 
Mõõtmise alus peab olema stabiilne 
Tala otsad peavad olema sirgelt lõigatud (ketassaega) 
Mõõdetav tala peab seisma paigal vähemalt 0,5 sekundit (mõeldud tootmisliinil 
kasutamist) 

 

Käesolevas lõputöös kasutati antud seadet objektile toodud uue sarikamaterjali 

tugevusklasside määramiseks. Ristlõikega 145x250mm ja pikkusega ~7200mm talad olid 

nimelt tugevussorteerimata. Esmalt määrati talade mõõtmed ning seadmega Brookhuis 

FME talade niiskussisaldus. Seejärel määrati 13 tala tugevusklass seadmega MTG, 

tulemused on toodud lisas 8. MTG arvutitarkvara graafilise väjatrüki kujul. Seadet on 

võimalik kasutada analoogselt restaureerimise objektidel ka olemasolevate puittalade 

tugevusklassi määramiseks juhul kui talad on ajutiselt konstruktsioonist eemaldatud. 
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3. TULEMUSTE ANALÜÜS JA RENOVEERIMIS-
LAHENDUSED 
 

3.1. Katusekonstruktsioonide uurimise tulemused 

 

3.1.1. Katusekonstruktsioonide visuaalse kontrolli tulemused 

 
Katuse põhiosa tsinkplekk oli amortiseerunud – valtsitud plekk oli ulatuslikult 

korrodeerunud ja esines läbijooksusid. Katusekatte seisukorrast annab ülevaate joonis 3.1. 

Eriti oli roostetama hakanud katuse „B“ osa Veski tänava poolne külg ning samas jääb 

mulje nagu oleks Kassitoome poolses küljes katusekatet mingil ajal veelkord vahetatud, 

kuigi selle kohta puuduvad andmed. Vee läbijooksusid oli katuse põhiosas kokku 11, 

millest kaks olid tõsisemad, vaata läbijooksu kohtasid lisast 5. Tõenäoliselt oli väiksemaid 

läbijookse veel rohkem. Ühe suurema läbijooksu oli põhjustanud torni tipust alla kukkunud 

sepis, mis tekitas umbes 40mm suuruse läbimõõduga augu katusematerjali sisse. Enamiku 

läbijooksude põhjuseks oli valtside kehv veepidavus, mis võis olla tingitud ühekordsete 

valtside kasutamisest või kehvast töökvaliteedist. Katusekatte seisukorra üheks põhjuseks 

võib lugeda ka korralise hoolduse puudumist. Kordagi ei olnud tehtud katuse ülevärvimist 

ja ka valtsrenne ning neelusid oli puhastatud väga harva või üldse mitte, seda kinnitas ka 

puude kasvamine katusel, vaata joonis 3.2.  

 

Joonis 3.1 Tsinkplekist katusekatte 

seisukord 

Joonis 3.2 Puu kasvamine katuseneelus
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Probleemiks oli ka korstnapitside lagunemine plekist korstnamütside puudumise tõttu ja ka 

korstna läbiviigud katusekatte materjalist. Läbiviikude tehniline lahendus oli halb, 

ülespöörded väikesed ja ebakorrektsed – seetõttu võis mitmete läbiviikude juures täheldada 

läbijooksusid ja lume sissetuiskamist, vaata joonist 3.3 Katuseharjadel paiknevate 

sepiskaunistuste kinnitused olid samuti tehniliselt ebakorrektselt lahendatud – kinnituse kohal 

on auk ja terastoru läbi katusematerjali ning sepiskaunistus oli paigutatud selle toru sisse 

vaata joonist 3.4 Augu kohtasid oli püütud küll vormistada ja tihendada tõrvapapiga, aga see 

lahendus ei toiminud – kinnituskohtades võis märgata katusekonstruktsioonide kahjustusi. 

 

 

Joonis 3.3 Lagunenud korstnapitsid.         Joonis 3.4 Sepiskaunistuse kinnituskoht. 

Korstna läbiviikusid oli tihendatud. 

 

Torni katusekatte seisukord oli avariiline. Mitmed kiltkiviplaadid olid alla kukkunud ja torni 

puhtast tsinkplekist detailid purunenud või samuti alla kukkunud. Esines mitmeid tõsiseid vee 

läbijooksusid – kokkuvõtvalt võiks isegi öelda, et see katuse osa ei olnud vettpidav. Torni tipp 

oli juba pikka aega läbi jooksnud ning selle tulemusel oli ka dekoratiivne sepiskaunistus alla 

kukkunud. Selle katuse osa seisukorra põhjuseid võiks välja tuua kaks. Katuse plekkdetailide 

vormistamiseks oli juba algselt valitud meie kliimasse sobimatu puhtast tsingist plekk – seda 

on küll väga hea vormida ja sepistada, aga see muutub jahedas hapraks.Teiseks probleemiks 

on olnud hoolduse puudumine, tehtud oli vaid avariiremonti pärast sepise allakukkumist ja 

sedagi käepäraste vahenditega (vaata joonis 3.5). Torni hooldamisel on olnud takistuseks ka 

torni kõrgus, nimelt on torni tipp maapinnast umbes 18 meetri kõrgusel. Torni plekkdetailid 

oleks võinud välja vahetada põhikatuse remondi käigus 1975. aastal – siis oleks torni 

seisukord tõenäoliselt tunduvalt parem. 
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Joonis 3.5 Torni katusekatte seisukord. 

 

Katuse valtsrennide seisukorda võis lugeda rahuldavaks, esines paindunud räästakonksusid ja 

rennid olid hooldamata, aga toimisid siiski. Üks vihmaveetoru puudus täielikult ja ühel torul 

puudus põlvega vahetükk lehtri poolsest otsast. Seega kahes kohas langes vesi katuselt maja 

seinale. Remondi käigus oli valitud liiga lühikesed veesülitid, millega ei olnud tagatud vee 

piisav eemalejuhtimine hoone soklist. Puudulik tehniline vihmaveesüsteemi lahendus oli nii 

Kassitoome poolse rõdu kohal olevalt katuselt kui ka rõdult endalt. 

 

Katuse „A“ osas võis konstruktsioonide visuaalsel vaatlusel täheldada pruunmädaniku 

kahjustusi. Kahjustusi esines müürilatil kahes kohas ja sarikate alumistel otsadel. Visuaalsel 

teel leitud kahjustused on toodud müürilattide ja sarikate plaanil lisas 5. Ehituse käigus oli 

tehtud konstruktiivseid parandusi – lisasarikad viilu lääne poolses otsas. Ühe müürilati puhul 

oli märgata läbipainet, see oli toetatud puitposti vahendusel puidust vahelaele, kuid vajumist 

põhjustas tõenäoliselt vahelae talade otste mädanemine. Sarikad ja roovlatid olid kondentsi 

kahjustustega, selle põhjuseks on pika aja jooksul katuseplekil kondenseeruv vesi. Samas võib 

kondentsi kahjustusi lugeda pindmisteks. 

 

Katuse „B“ osas sai visuaalsel vaatlusel määratud pruunmädaniku kahjustused sarikatel. 

Suuremad kahjustused olid sarikatel, milledele toetusid Veski tänava poolsed vintskapid – 

vintskappide külgede katmisel valtsplekiga ei saavutatud tehniliselt piisavalt korrektset 

lahendust ja pikema aja jooksul sarikad kahjustusid läbijooksude tõttu. Katusealuse 

väljaehitamisel ei pööratud erilist tähelepanu toimivale tuulutusele, seetõttu hakkasid 
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konstruktsioonid läbijooksu kohtadel mädanema. Ümberehituste käigus oli katkestatud 

vintskappide kohal vahepärlin ja vahelae taladele toetuv raampuu. Visuaalsel teel leitud 

kahjustused ja puudused on toodud müürilattide ja sarikate plaanil lisas 5. 

 

Katuse „C“ osas oli pruunmädaniku kahjustused vahelae talale toetuvatel pärlini tugedel. 

Tõenäoliselt oli antud kahjustuse põhjustanud varajasemad läbijooksud (enne katusekatte 

vahetamist). Esines paar konstruktiivset puudust. Ühe müürilati alt puudus puidust tugi ja 

lõunapoolses otsas oleva korstnasadula kujundamisel oli ehituse käigus muudetud lahendust 

(antud kohal sarikad topelt). Visuaalsel teel leitud kahjustused ja puudused on toodud 

müürilattide ja sarikate plaanil lisas 5. 

 

Katuse „D“ osa ehk torni katuse konstruktsioon oli visuaalselt hinnates avariilises seisus. 

Pikaajalised läbijooksud olid põhjustanud puitkonstruktsioonide tugevaid kahjustusi. Eriti 

halvas seisus olid müürilatid, torni tipus sarika otsad, horisontaalsetest taladest vahevööd ja 

mõned vintskappide detailid. Pruunmädaniku kahjustused olid nii ulatuslikud, et mitmete 

talade konstruktiivne kandevõime oli märgatavalt vähenenud või puudus üldse – torni 

katusekonstruktsioonide üldine stabiilsus oli tunduvalt vähenenud. Müürilattide seisukorda 

muutis kindlasti halvemaks hüdroisolatsiooni puudumine. Ühtlasi puudus tornil ankurdus – 

oli näha, et müürilati kõrguselt oli valatud betoonosa (müürilattide osad detailid olid nö 

valatud betooni sisse) ja see toimis mingil määral ankurdusena. Samas oli näha, et antud 

betoonosa oli tõenäoliselt suurtest koormustest pragunenud. Visuaalsel teel leitud kahjustused 

ja puudused on toodud müürilattide ja sarikate plaanil lisas 5. 

 

 

3.1.2. Puidu niiskussisalduse mõõtmise tulemused 

 

Elektritakistuse mõõtmise põhimõttel töötava niiskusemõõtjaga Brookhuis FME saadud 

tulemused jäid vahemikku 14,1 – 19 %. Mõõtmise ajal oli õhutemperatuur ~15°C, suhtelist 

õhuniiskust ei määratud. Antud niiskussisaldus mahub õhukuiva puidu niiskussisalduse 

piiridesse, milleks oleks 15-20% (Saarman ja Veibri 2006: 73). Mõõdetud niiskussisaldused 

on välja toodud iga elemendi kohta tabelites lisas 7. 
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Puiduproovide kuivatamisel saadud tulemused näitavad madalamat niiskussisaldust kui 

elektritakistusel mõõtmisel. Olemasolevatel konstruktsiooni elementidel saadud 

niiskussisaldused jäid vahemikku 12,03 – 15,38%. Seejuures oli objektile toodud uue 

konstruktsioonimaterjali niiskussisaldus 19,58%. Mõõtmise ajal oli õhutemperatuur ~10°C, 

suhtelist õhuniiskust ei määratud. Mõõtmistulemuste erinevuste põhjuseks võib olla erinev 

õhu suhteline niiskus, temperatuuri erinevus, proovid väga väike mass või ajavahe mis jäi 

märgade proovide kaalumise ja kuivatuskappi panemise vahele. Objektilt võetud 

puiduproovide niiskussisaldused on toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1 Puiduproovide niiskussisaldus 

Nr Märja proovi mass (g) Kuiva proovi mass (g) Niiskussisaldus (%) Märkused 

Proov 1 1,33 1,16 12,78 sarikas 

Proov 2 1,11 0,97 12,61 neelusarikas 

Proov 3 1,17 0,99 15,38 müürilatt 

Proov 4 1,26 1,09 13,49 sarikas 

Proov 5 1,58 1,39 12,03 müürilatt 

Proov 6 1,3 1,14 12,31 torni element 

Proov 7 2,4 1,93 19,58 uus materjal 

 

 

3.1.3. Resistograafiga mõõtmiste tulemused 

 

Resistograafiga teostati mõõtmised 10 kohas, mis valiti välja visuaalse hindamise järgi – 

puuriti kohtades, kus paistsid silma suuremad pruunmädaniku kahjustused. Kolmes puurimise 

kohas oli kahjustatud 16 – 27% ristlõikest. Ühes puurimise kohas oli kahjustatud umbes 60% 

ristlõikest. Ülejäänud mõõtmise kohtades oli ristlõiked nõrgalt kahjustatud kuni 7% ulatuses. 

Tähelepanu tasub kindlasti pöörata antud tulemuste lokaalsusele, väga täpse ülevaate 

saamiseks tuleb teha palju rohkem puurimisi. Samas kui puurimise kohas on ristlõikest 

kahjustatud 60%, siis võib antud konstruktsioonielemendi kandevõime osas juba järeldusi 

teha. Resistograafiga hinnatud kahjustuse ulatused on toodud tabelis 3.2 ning puurimiste 

kohad ja profiilid on toodud lisas 6. 
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Tabel 3.2 Resistograafiga määratud kahjustuste ulatus 

Mõõtmise number Kahjustuse ulatus ristlõikest (%) 
1081 21 
1082 16 
1084 59 
1085 26 
1086 7 
1087 7 
1088 8 
1089 5 
1090 5 
1092 5 

 

 

3.1.4. Seadme FAKOPP mõõtmise tulemused 

 
Ristikiudu kaudne mõõtmine talade kahjustuste ja jääkristlõike määramiseks seadmega 

Fakopp teostati kokku 51 kohas. Mitmete talade puhul teostati mõõtmisi erinevatest 

kohtadest. Mõõtmise järgi määratud kiirust võrreldi referentskiirusega ja selle vähenemise 

järgi määrati kahjustuse ulatus ristlõikest. Kahjustuse ulatuse määramisel lähtuti seadme 

kasutusjuhendist Mõõtmistulemused ja mõõtmiste kohad on toodud lisas 7. 

 

Katuse „A“ osas mõõdeti 14 sarika otstes heli levimise kiirust ristikiudu. Referentskiirusega 

võrreldes oli 11 sarika puhul märgata heli kiiruse suhtelist vähenemist. 8 mõõtmiskohas oli 

heli kiiruse suhteline vähenemine kuni 10% ja seega kahjustud ristlõikest kuni 15%. 3 

mõõtmiskohas oli kiirus vähenenud kuni 21,39% ja kahjustatud 20-30% ristlõikest. 1 

mõõtmiskohas oli kiiruse vähenemine võrreldes referentskiirusega lausa 65,41%. ja seega 

kahjustatud rohkem kui 50% ristlõikest. 

 

Katuse „B“ osas teostati ristikiudu mõõtmine 12 sarikal, seejuures mõõdeti iga tala vähemalt 

kahest erinevast kohast. Referentskiirusega võrdlemisel oli 14 mõõtmiskohas tulemus parem 

referentskiirusest. 5 mõõtmiskohas oli suhteline kiiruse vähenemine kuni 10% ja seega 

ristlõikest kahjustatud kuni 15%. 4 kohas oli kiiruse suhteline vähenemine kuni 20% ja 

ristlõike vähenemine 20-25%.  3 mõõtmise kohas oli kiiruse vähenemine 48,81-59,96% ja 

kahjustatud seega üle 50% ristlõikest. 

 

Katuse „C“ osas teostati ristikiudu 10 mõõtmist 4 erineva tala puhul. 9 mõõtmiskohas oli heli 

levimise kiirus parem referentskiirusest (kuni 1545,06 m/s). Ühes mõõtmise kohas oli heli 
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levimise kiiruse suhteline vähenemine 61,51% ja seejuures saab kahjustatuks hinnata rohkem 

kui 50% ristlõikest. 

 

Ristikiudu mõõtmisel tasub jällegi tähelepanu pöörata tulemuste lokaalsusele sarnaselt 

resistograafiga mõõtmisel. Mõõtmistulemuste täpsuse suurendamiseks oleks tarvis välja 

selgitada referentskiirus erinevale konstruktsioonipuidule. Jääkristlõike (kahjustatud ristlõike 

ulatuse) hindamine kasutusjuhendi järgi on üsna umbmäärane – seal on toodud ristlõike 

hindamine tõenäoliselt eluspuude (ümarpuidu) kohta ja ühe mõõtmise põhjal teha järeldus 

terve ristlõike kohta on liiga suur üldistamine. Samas annab antud metoodika kindlasti üldise 

ülevaate, mis olukorras antud ristlõige parasjagu on. Kahjustuste uurimisel annab resistograaf 

kindlati rohkem infot. 

 

Pikikiudu mõõdeti heli levimise kiirus 32 sarikal. Katuse „A“ osas teostati mõõtmised 9 

olemasoleva sarika tugevusklassi määramiseks. Ühe sarika tugevusklassiks saadi standardi 

EN 338:2009 järgi C14 sama arv oli sarikaid tugevusklassidega C18, ja C20. Tugevusklassiga 

C22 ja C24 oli 2 sarikat ja kahe sarika tugevusklassiks tuli C30. 

 

Katuse „B“ osas teostati pikikiudu 9 mõõtmist olemasoleva materjalile ja 9 mõõtmist uuele 

konstruktsiooni materjalile, seejuures mõõdeti ühte tala neljast erinevast küljest. 

Olemasolevate sarikate mõõtmisel tuli ühe tala tugevusklassiks C14, kahe tala 

tugevusklassiks C16, ühel talal C18, ühel talal C20, kolmel talal C22 ja ühel talal C24. Uute 

sarikate tugevusklasside hindamisel saadi ühe tala puhul tulemuseks C18, ühel talal C20, 

kolme tala puhul C22, ühe tala puhul C24, kahe puhul C27 ja ühe tala puhul C30. Sama tala 

erinevatelt külgedelt mõõtmisel saadi tugevusklassideks kaks korda C27, ühelt küljelt C22 ja 

ühelt küljelt C30. Kolme uue tala puhul tekkis ka võrdlusmoment varem seadmega MTG 

mõõdetud tugevusklassidega, seejuures ühtis ainult ühe tala tugevusklass seadmega Fakopp 

saadud tulemusega. Mõõtmise erinevus võib tulla erinevast niiskusesisaldusest või ka 

erinevast metoodikast MoEdyn järgi MoEstat leidmisel. 

 

Katuse „C“ osas teostati 5 pikikiudu mõõtmist sarikate tugevusklasside määramiseks. 

Mõõtmise tulemuseks saadi, et ühe tala tugevusklass on C14, ühel talal C18, ühel talal C20 ja 

kahel talal C30. 
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Antud meetodil konstruktsioonimaterjali tugevusklassi määramise tulemused on kaudsed. 

Selliselt tugevusklassi hindamisel tuleks kasuks puidu visuaalse sorteerimise reeglite 

tundmine (eriti oksete mõju jm). Tulemuse täpsust suurendaks uuritava materjali tiheduse 

määramine (väikeste proovikehade võtmine). Käesolevas lõputöös võeti puidu tiheduseks 

12% niiskuse juures 445kg/m3 ja teisendati see vastavalt mõõdetud niiskussisaldusele.  

 

 

3.1.5. Uuele sorteerimata massiivpuidule määratud tugevusklassid seadmega         

 Timber Grader MTG 

 

Objektil teostati 13-ne suureristlõikelise tala tugevussorteerimine seadmega Timber Grader 

MTG. Talade ristõike mõõtmed olid 145x250mm ja nende pikkus oli 7200mm. Elementide 

niiskusesisalduseks määrati mõõtmise ajal 20% (seadmega Brookhuis FME). 

Tugevussorteerimise käigus saadi 5 tala tugevusklassiks C24 ja 8 tala tugevusklassiks C30. 

Tulemuste juures tuleb arvestada, et materjali sorteeritakse tugevusklasside 

kombinatsioonidesse, ehk antud mõõtmise puhul klassidesse C18, C24 ja C30. See tähendab, 

et näiteks tugevusklassi C24 sorteeritakse ka puit C27 ja madalamat tugevusklassi kui C18 ei 

sorteerita. Mõõtmisest võib järeldada, et antud talade hulgas ei olnud madalama 

tugevusklassiga puitu kui C24. Mõõdetud tulemused on täiesti reaalsed, sest sellise ristlõikega 

ja pikkusega talasid saetakse üldjuhul väga korralikust toormaterjalist. Mõõtmistulemuste 

väljatrükk on toodud lisas 8. 

 

Antud seadet on võimalik kasutada ka olemasoleva materjali mõõtmiseks, kuid see eeldab 

materjali ajutist eemaldamist konstruktsioonist ja otste sirgeks lõikamist. See on võimalik 

juhul kui rekonstrueerimise käigus eemaldatakse olemasolev materjal ja soovitakse seda uue 

konstruktsiooni juures taaskasutada. Seadme kasutamisel oleks jällegi hea teada visuaalse 

sorteerimise reegleid (eriti oksi puudutavat). Seadme täpsust on võimalik suurendada 

spetsiaalse kaalu lisamisega komplekti, mille abil määratakse iga elemendi täpne mass ja selle 

kaudu tihedus (vajalik täpsemaks MoEdyn arvutamiseks). 
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3.2 Renoveerimislahendused 

 

Renoveerimislahenduse lähteülesandeks on algsete korstnate taastamine ja uute vintskappide 

rajamine katuse „B“ osas. Algsed telliskorstnad lammutati vahepealsete ümberehituste käigus. 

Korstnad taastavad algse välisilme, ühtlasi saavad suitsulõõrid saali ja fuajee küttekolded. 

Vintskappide ehitamise põhjusena võib tuua algse projekti elluviimise (vt vaadet lisas 2) ja 

pööningu loomuliku valguse tagamise. Lisaks võiks lähteülesandena käsitleda soovi kasutada 

katusekattena vaskplekki. Vaskpleki korrosiooni kiiruseks on 0,0002mm aastas ja sellest 

valmistatud katuse elueaks loetakse umbes 200 aastat (The Guide... 2006: 7). Katusekatte 

pikk eluiga seab kõrgemad nõudmised ülejäänud lahendustele – kõik katuse konstruktsioonid 

ja sõlmed peaks toetama katusekatte potensiaali kasutamist. Renoveerimislahendustes on 

püütud välja tuua soovitused võimalikult kestva lahenduse teostamiseks. Järgnevates 

alajaotustes on kirjeldatud olulisemaid aspekte ja toodud soovitusi sõlmede lahendamisel ning 

ka katusekatetega seonduvaid tähelepanekuid. Katuse renoveerimislahenduse joonised on 

toodud lisas 9. 

 

3.2.1. Soovituslikud sõlmede lahendused 

 

Katuse põhiosa harjasõlm 

Harjasõlme lahendamisel valtsplekiga katuse puhul on oluliseks momendiks korrektne 

tuulutuse tagamine. Antud probleem tuuakse välja ka eelmisel aastal Tallinna 

Tehnikakõrgkoolis koostatud lõputöös, kus autor leiab, et eriti harja sõlmest tuulutuse 

tagamine on tihti puudulik (Kondio 2014: 9). Töös tuuakse välja soovitus kasutada harja 

juures umbes 300mm kõrguseid alarõhutuuluteid (plekist valtsitud ja kattega) või tuulduva 

lahendusega harjakonstruktsiooni. Antud lahendused on samas üldjuhul sobimatud 

muinsuskaitseliste hoonete puhul, kuna sellised tuulutid ja harja konstruktsioonid jäävad hästi 

silma ja mõjutavad hoone välisilmet. Veski 6 katusealuse tuulutuse tagamisel on kaks 

alternatiivi. Esimene oleks kasutada madalaid vaskplekist tuuluteid ja paigutada need vähem 

nähtavatesse kohtadesse. Teine variant on paigaldada katuse viilu osadesse ja vintskappidele 

tuulutusrestid. Vaskplekist kattega restid sobituks katusega ning oleksid võrdlemisi 

märkamatud. Tuulutuse parandamiseks saab ära kasutada ka olemasolevate korstnate 

õhulõõre – pööningul tuleks õhulõõr harja läheduses avada (puurida auk) ja viia sealt välja 
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tuulutuse toru. Sellist lahendust saaks kasutada neljas kohas. Harjasõlme soovituslik lahendus 

on toodud joonisel 3.6 ja täpsemalt lisas 9. 

 

 

Joonis 3.6 Harjasõlme lahendus. 

 

Katuse põhiosa räästasõlm 

Räästasõlme lahendamisel tuuakse Muinsuskaitseameti poolt koostatud materjalides välja, et 

kindlasti ei tohi räästa osas katusele lisakihte panna (nt lisa soojustuse kihte). Lubatud 

õhkvahe võiks olla 25mm ja roovitus ~30mm. Esimene roovlatt soovitatakse värvida 

katusematerjaliga samasse tooni, et see silma ei hakkaks. Veski 6 räästad on mõnevõrra 

erinevad muinsuskaitse juhendmaterjalides toodavatest. Nivendi sein tõstab müürilati vahelae 

taladest kõrgemale , kuid samas jääb telliskarniisi serv müürilatist madalamale. Kasutatakse 

siiski räästatõstjaid, mis on kinnitamiseks valatud betooni sisse. Betoon (mört) on valatud 

sama kalde alla räästatõstjatega. Räästa sõlme lahendamisel on jällegi oluliseks momendiks 

tuulutuse tagamine – tuulutusvahe kasvõi 25mm. Tuulutusvahe vormistamisel võib kasutada 

putukavõrku. Räästasõlme soovituslik lahendus on toodud joonisel 3.7 ja lisas 9. 
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Joonis 3.7 Räästasõlme lahendus 

 

Torni katuse harjasõlm 

Torni harjasõlme lahendamisel on jällegi oluliseks momendiks tuulutuse lahendamine. Torni 

tippu piisab ühest madalast vaskplekist tuulutist. Kuna torni katusekatteks on kiltkiviplaadid 

võib arvestada tuuldumisega läbi kiviplaatide ühenduskohtade ebatiheduste. Torni harjasõlme 

soovituslik lahendus on toodud joonisel 3.8 ja lisas 9. 

 

 

Joonis 3.8 Torni harjasõlm 

 

Torni katuse räästasõlm 

Torni räästa lahendus on pisut erinev põhikatuse räästast ja sarnaneb rohkem 

Muinsuskaitseameti juhendmaterjalides toodule. Räästatõstjad on nõgusad ja suhteliselt lihtne 

on jätta tuulutusvahe räästa ja karniisi vahele. Tuulutusvahe vormistamisel on jällegi võimalik 

kasutada putukavõrku. Torni räästasõlme lahendus on toodud joonisel 3.9 ja lisas 9. 
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Joonis 3.9 Torni harjasõlm 

Harja tappühenduse lahendus 

Harja tappühenduse lahendamisel kasutada olemasolevaga analoogset harktappi. Tapi 

fikseerimiseks kasutada puitnaaglit, mis oleks valmistatud tugevamast materjalist kui 

konstruktsioonimaterjal ise, kuusest materjal võiks olla vähemalt C35. Puitnaagli 

valmistamiseks võib kasutada näiteks ka tamme, saart, pööki või kasepuitu (Veski 1948: 185). 

Alternatiivina võib kaaluda poldi kasutamist, kuid seejuures võiks kondentsikahjustuste 

vältimiseks metalli puidust eraldada plastikust seibide ja toruga. Harjatapi lahendus koos 

kinnitustega on toodud joonisel 3.10 ja lisas 9. 

 

 

Joonis 3.10 Harja harkktapi ühenduse vaade 

 

 

Sarika sõrgtapp müürilatil 

Sarika kinnitumine müürilatile lahendada olemasoleva eeskujul. Ainukese muudatusena 

kasutada puitnaaglit sarika fikseerimiseks müürilati külge. Algselt olid kasutuses suured 
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naelad, mis olid sarika külgedelt müürilati sisse löödud. Eemaldatud sarikatel oli näha, et 

kinnitamiseks kasutatud naelad olid tugevalt roostes ja naelu ümbritsev puit oli 

kondentsikahjustustega. Sarika kinnitumine müürilati külge on toodud joonisel 3.11 ja lisas 9. 

 

 

Joonis 3.11 Müürilati sõrgtapp 

 

Sarika sõrgtapi lahendus vahepärlinil 

Sarikate toetamisel vahepärlinile järgida katuse „B“ osas teostatud lahenduse eeskuju, kus 

sarikale on sisse lõigatud korralik sõrgtapp. Sõrgtapi fikseerimiseks vahepärlini külge 

kasutada taaskord puitnaaglit. Sarika sõrgtapi lahendus vahepärlinil on joonisel 3.12 toodud 

lisas 9. 

 

 

Joonis 3.12 Sõrgtapp vahepärlinil 
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3.2.2. Soovitusi vaskplekist katuse lahendustes 

 

Vaskplekk on pehme ja väga hästi sepistatav materjal võrreldes näiteks tsinkplekiga. Selle 

omaduse tõttu on vajalik kasutada vaskplekist katuse alla täislaudist, vineeri või OSB plaate. 

Traditsioonilisem ja seega muinsuskatselistele hoonetele sobivam on laudise kasutamine. 

Oluline on jälgida, et sarikad millele laudis kinnitatakse oleks õigeks rihitud, sest hiljem 

näitab plekk kõik kõverused hästi välja (mõlgid ja kortsud). Laudade kinnitamiseks on 

soovitatav kasutada kruve, kuna neid saab veidi paremini süvistada ja nende pead ei tõuse aja 

jooksul üles nagu võib juhtuda naeltega. 

 

Eestis ajalooliselt metallkatuste alla ei ole aluskatteid kasutatud. Pigem on levinud lahendus, 

kus valtsplekk pannakse otse roovidele. Küll soovitatakse mõnedes materjalides ruberoidist 

rullmaterjali või pärgamiini kasutamist (Veski 1966: 91). Tänapäeval soovitatakse pleki alla 

erinevaid aluskatteid. Alusvildi kasutamisega soovitakse summutada pleki liikumistest 

tekkivaid helisid. Kasutatakse ka veekindlat alusvilti (asphalt-saturated felt), mis soovitatakse 

katta (kampoliga immutatud) ehituspaberiga, et tagada pleki liikuvus paisumistel ja 

kokkutõmbumistel (Kuriyama, Hayes: 2013: 6). Toodetakse sünteetilisi mitmekihilisi 

aluskattematerjale (nt „DELTA® Trela“), millede puhul on ühe materjaliga püütud tagada 

täiendav veepidavus, heli summutus ja ka pleki alune ventilatsioon. Aluskatte vajadus tuleks 

määrata objekti põhiselt ja valida see vastavalt soovitud eesmärkidele. Kuid soojustamata 

katuse ja tuulduva katuse lahenduse puhul (lahtine külm pööning)ei ole aluskate ilmtingimata 

vajalik. 

 

Katuse kinnitamise klambrid tuleb valmistada vaskplekist. Võimalik on kasutada tehases 

toodetud klambreid või valmistada objektil klambrid samast katuse materjalist. 

Kinnitusklambrid peavad tagama plekile paisumise ja kokkutõmbumise võimaluse, selleks on 

kasutusel nii fikseerivad kui ka liikumist võimaldavad liugklambrid (Sanders 1997: 4). 

Klambrite kinnitamiseks tuleb kasutada vasknaelu või vajadusel kruve, näiteks kohtades, kus 

on oht materjali lahtitulekuks. Valtsitud katuste puhul ei tohi kasutada kindlasti läbi pleki 

paani kinnituste tegemist (nt isepuurivad kruvid), iga auk on potensiaalseks läbijooksu 

kohaks. Aukude jootmine vaskkatuse puhul annab lühiajalisi tulemusi, sest vask ja jootetina 

paisuvad erinavalt ning seetõttu selline ühendus katkeb (Kuriyama, Hayes 2013: 6). 
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Vaskplekist katuse valtsid on soovitav tihendada. Kõige veetihedama ja jäigema tulemuse 

annab valtside tihendamine tinaga jootes (Sanders 1997: 3). Jootmist soovitatakse eriti 

kasutada madalakaldeliste katuste ja lamavaltside puhul. Külmvaltsitud vase jaoks 

soovitatakse kasutada jootmistina, milles on 50% pliid (Pb) ja 50% tina (Sn), pliivabas 

sulamis võiks olla 95% tina ja 5% antimoni (Sb) (Ibidem: 4). Jootmise õnnestumiseks on vaja 

järgida järgnevaid etappe: 1) valtsi serva puhastamine happega, 2) valtsi servad enne 

valtsimist katta õhukese tina kihiga, 3) pärast valtsimist sulatatakse valts tina täis, 4) 

lisajootmiste tegemine risti valtsiga nn „õmblused“ (Hogan 2009: 6-7). Valtside tihendamise 

alternatiivideks on erinevad valtsiõlid ja tihendid. Valtsiõli on saadaval tööstuslikult 

toodetuna, kuid leidub ka meistreid kes valmistavad valtsiõli ise. 

 

Kui tekib vajadus vaskplekist katusele paigaldada lumetõkkeid või käiguteid hooldustöödeks, 

siis tuleb eelistada vasest klambritega püstvaltside külge kinnitatavaid lahendusi. Seejuures on 

oluline jälgida, et tooted oleks valmistatud vasest (või oleksid vasetatud) – teiste metallide 

kasutamine võib põhjustada keemiliste reaktsioonide tekkimist ja kiiremat korrosiooni. 

Lumetõkete paigaldamist saab vältida katuse räästas valtsrenni kasutamisega (kasutatakse ka 

termineid jalgrenn ja sottrenn). Valtsrenni puhul on soovitatav vormida see puidust 

kolmnurksele latile, mis annab tunduvalt tugevama tulemuse kui rennikonksude kasutamine. 

Äravoolulehtrid, vihmaveetorud ja veesülitid peavad olema vaskplekist ja ka detailide 

ühendamisel kasutatavad needid peavad olema vasest mitte roostevabast terasest (Ibidem: 7). 

 

Korstna läbiviikude korrektsel vormistamisel on standardi kohane pleki ülespööre korstnale 

300mm (Kondio 2014: 11). Muinsuskaitselistel hoonetel on sellist ülespööret tihti keeruline 

tagada, kuna nii laiad ülespöörded mõjutavad hoone väljanägemist. Veski 6 hoone puhul oli 

korstna konstruktsioon selline, et pärast läbiviiku katusest on laotud korstnapits laiemaks – 

selline lahendus võimaldab ülespöörded teostada laienduse alla ja tagada sellega ühenduse 

tihedus. Samas on selliste korstnapitside puhul tarvis teha eeltööd, et tagada parem tulemus – 

tellistest laienduse võiks lõigata (kivi- või teemantkettaga) paralleelseks katuse pinnaga ja 

teha veel pleki jaoks sisselõige. Korstnasadulad võib vormistamistada ühe või kahepoolse 

kaldega, mida kõrgem sadul, seda tõenäolisemalt on välditud vee kogunemine korstna taha. 

Korstnate läbiviikude tihendamine mastiksitega on üldjuhul ajutine lahendus ja eriti küsitav 

vaskplekist katuste puhul. 
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Veski 6 katuse puhul oli oluliseks momendiks ka sepiskaunistuste (sepistest harjakaunistused 

ja tuulelipud) kinnituskohtades veetiheduse tagamine. Võimalusel võiks sepiskaunistusi 

täiendada selliselt, et oleks tagatud vee voolamine kaunistuselt katusele. Selle tarvis tuleks 

sepistele paigaldada (keevitada) koonus, mis kataks toru mille sisse sepis paigutub. Pärast 

keevitamist on tarvis sepis sellest kohast kindlasti värvida ja takistada selle võimalikku 

roostetamist. Toru ühenduskohta on võimalik tihendada ka lisapelki valtsimise ja jootmisega 

toru ümber. Tihendusmastiksite kasutamine on võimalus liite kiireks ja lihtsaks 

lahendamiseks, samas tuleb sellise ühenduse puhul rakendada teatud aja tagant kontrolli ja 

hooldust. 

 

Vaskkatuste puhul tuuakse vahepeal probleemina välja katuselt pärit sadevete vaseühendite 

sisalduse, seda just eriti riikides kus on vaskkatused laiemalt levinud. Antud teemal on 

koostatud mitmeid uurimusi ja leitud, et kuigi uutel vaskplekiga kaetud katustel on vihmavees 

vaseühendite sisaldus suurem, kui vanadel paatinaga kaetud katustel, ei kujuta see vesi 

keskkonnale ohtu. Läbi protsesside millega vask seotakse orgaaniliste ainetega ja see koguneb 

osakeste pinnale muutuvad vihmavees sisalduvad vaseühendid taas mineraalseks aineks (The 

Guide... 2006: 9). 

 

 

 

3.2.3. Soovitusi kiltkivst katuste renoveerimisel (restaureerimisel) 

 

Õigesti valitud toormaterjalist valmistatud kiltkivist katuseplaatide eluiga on väga pikk. 

Tuuakse välja, et 100 aastat kestev kiltkivikatus on täiesti tavaline ning korralikult ja 

läbimõeldult ehitatud katused säilitavad oma funktsioonid 150 ja isegi 200 aastat (Jenkins 

2003: 7). Eluea pikkuse määrab kiviplaatide kvaliteet, kasutatavad kinnitusvahendid, 

katteplekid ja käsitööoskused. 

 

Kiltkivikatuste madalamaiks katusekaldeks võib olla 18,5°, kuid soovituslik kalle on selline, 

millel enam kõndida ei saa, ehk alates umbes 33,5° (Ibidem: 9). Samas Eesti tingimustes ei 

soovitata kivikatust kasutad alla 45° katuste puhul (Samuel 1994: 26). Suuremad kalded on 

kiltkivile sobivamad ja seejuures ei teki vajadust aluskatte järele. 
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Leidub allikaid, kus ei soovitata aluskatet üldse kasutada ja leitakse, et selleta on katuse 

veepidavus tagatud ja ühtlasi on tuulduvus parem. Samas soovitatakse kasutada alusvilti 

juhul, kui soovitakse ajutist veepidavust ehitustööde ajal. Alusvilt laguneb ja pudeneb umbes 

75 aasta möödudes (Jenkins 2003: 10). Eestis leidub erinevaid näiteid, millede puhul on 

kasutatud nii aluskatet, kui jäetud see ka paigaldamata. Näiteks on Mooste mõisa härrastemaja 

katusel kasutatud tõrvapappi aluskattena. Samas jäeti Alatskivi lossil renoveerimise käigus 

aluskate paigaldamata ja läbijooksu probleemid tekkisid väiksemate kalletega katuse osadel. 

 

Restaureerimisel tuleb valida olemasolevate plaatidega analoogsed, varieeruda võivad nii 

paksus, värv, pinna tekstuur kui ka servad. Ühtlasi on saadaval plaadid, mis on lõigatud 

paksusesse, mitte ei ole murtud, sellised plaadid on restaureerimisel sobimatud. 

Restaureerimisel on oluline jälgida, et taaskasutatavad plaadiad pannakse tagasi täpselt sama 

moodi nagu need algselt olid, ehk plaate ei tohi näiteks ümber pöörata(Huges jt 2005: 8). 

Seda on lihtsam teha kui plaadid markeerida eemaldamise käigus.  

 

Plaatide kinnitamiseks soovitatakse kasutada vasest või roostevabast terasest 38-63mm 

pikkuseid suure peaga naelu (Ibidem: 8). Võib kasutada ka kruve, sest nendega on sügavuse 

reguleerimine isegi lihtsam, kuid seejuures tuleb jälgida, et kruvi ei oleks liiga väikese peaga. 

Olemasolevatel plaatidel on tihti kinnituse augud võrdlemisi suured, seetõttu võib kruvide 

kasutamisel kaaluda uute aukude puurimist. Kruvid ja naelad peavad olema õigel sügavusel, 

liiga sügaval olevad naelad tõstavad plaadi serva üles ja liiga väljas olevad kinnitusvahendite 

pead tekitavad aja jooksul katva plaadi sisse augu (Jenkins 2008: 21). 

 

 

3.2.4. Sarikate tugevuskontroll 

 

Tugevuskontroll teostatakse olemasolevatele sarikatele katuse „B“ osas. Seejuures lähtutakse 

uuringute tulemustest, ehk määratud kahjustuse ulatusest ja leitud tugevusklassist. 

Tugevuskontrolli järgi on võimalik teha järeldusi renoveerimislahenduse kohta ja anda 

soovitusi täiendavate tugevduste tegemiseks. Lisas 10 on toodud tugevuskontrolli tulemused 

koos lahenduskäikude, arvutusskeemide ja sisejõudude epüüridega. 
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Lumekoormuse arvestamisel on lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-3:2006 ja selle 

rahvuslikust lisast. Veski 6 katuse puhul on väga tõenäoline lume kuhjumine järsemate 

kalletega katuse osadelt neeludesse ja uute vintskappide vahele. Eesti rahvuslikus standardi 

lisas ei anta erinõudeid lume kuhjumise kohta katustel, sest siin ei esine Euroopa standardi 

mõistes erandlikke lumesadusid (EVS-EN 1991-1-3 2006: 50). Lumi paigutub tõenäoliselt 

antud katusel tuule mõjul küll ümber, kuid selle kogus jääb samaks ja seega saab ka 

tavapärase arvutusega usaldusväärse tulemuse. 

 

Tuulekoormuse arvestamisel lähtutakse standardist EVS-EN 1991-1-4:2007. Veski 6 katuse 

jaotamine tsoonideks erineva tuulekoormuse alusel on hoone plaanilise ja katuse lahenduse 

tõttu keeruline. Kombineerima peaks nii viilkatuse kui ka kelpkatuse tuule koormuse 

tsoonideks jaotamist ja seejuures arvestama tuule erinevaid suundasid. Tuulekoormuse 

arvestamisel tehti lihtsustus ja arvestati tuule koormust kõige negatiivsemas olukorras, ehk 

tuule suruvat koormust konstruktsioonidele. Antud lihtsustus on tugevusvaru kasuks. 

 

Katuse omakaalude juures võeti arvesse katusekatet ja puitkonstruktsioonide koormused. 

Seejuures lähtuti valtspleki omakaalu määramisel Ehituskonstruktori käsiraamatus toodud 

väärtusest. Puitkonstruktsioonide omakaalu arvestamisel võetakse aluseks puit 

tugevusklassiga C24, mille tihedus on toodud standardis EVS-EN 338:2009. 

 

Koostati kolm arvutusskeemi vastavalt katuse kaldenurkadele, silletele ja mõjuvatele 

koormustele. Sisejõudude määramiseks kasutati programmi Autodesk Robot Structural 

Analysys Proffessional 2013. Vastavalt sisejõudude paindemomendi epüürile teostati sarikate 

tugevuskontroll. Tugevustingimus valiti vastavalt standardis EVS-EN 1995-1-1:2007 toodud 

painutatud ja surutud tala arvutamise juhistele. 

 

Tugevusarvutuste tulemuste järgi võib väita, et kontrollitud olemasolevate sarikate 

tugevustingimused on tagatud. Suure ristlõikega materjali puhul on see isegi ootuspärane 

tulemus. Tugevuskontroll teostati ristlõikes, kus oli kõige suurem paindemoment, ehk leitud 

sisejõudude järgi oli see vahepärlini kohal. Antud ristlõike kohal ei tuvastatud uuringute 

käigus kahjustusi, seega võib sellelest järeldada, et antud sarikate kandevõime on tagatud. 

Suuremad ristlõike kahjustused olid tala otsa ja vahepärlini vahelises alas (eriti otstes). 

Uuringu tulemuste ja tugevusarvutustele toetudes võiks tugevdada sarikate B3, B4, B7 ja A1 
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müürilati poolse otsa ja vahepärlini vahelist osa. Võimalik on paigutada olemasolevate 

sarikate külgedele tugevduseks lisasarikad ja neelusarika puhul vahelaele toetuv lisatugi. 

 

 

3.3 Arutelu ja ettepanekud 

 

Käesolevas magistritöös teostati hoone katusekonstruktsioonide tehniline seisukorra uurimine 

visuaalse vaatluse teel ja mittepurustavaid seadmeid kasutades. Seadmete kasutamiseks on 

alati mõistlik teha eelnev objekti visuaalne uurimine ja täpne mõõdistamine. Ülevaade 

objektist võimaldab ette valmistada uurimisseadmete kasutamise ja kiirendab kohapeal 

mõõtmisi. Antud objektil kasutatud seadmetega uuringute tegemisel võiks välja tuua mõned 

aspektid. Seade Fakopp on universaalne puidu mõõtmiseks nii pikikiudu kui ka ristikiudu ja 

seejuures on see väga kompaktne. Tulemuste saamine eeldab samas mõningast andmete 

töötlust. Mitmekesi mõõtmisi teostades saab suurendada uurimistööde efektiivsust. Samal ajal 

saab kasutada mõõteseadet ja märkida tulemusi välilehe tabelitesse. Resistograafiga 

konstruktsioonide uurimisel saab kohese tulemuse väljatrüki kujul ja seega on võimalik teha 

esialgsed järeldused juba objektil. Ühtlasi on resistograafiga saadav tulemus ristlõigete 

(kahjustuste) uurimisel tunduvalt informatiivsem, vajadusel on võimalik lugeda profiililt välja 

aastarõngaste arvu jm. Ideaalne variant on kombineerida erinevaid seadmeid – teha esialgsed 

uuringud heli mõõtmise seadmega ja vajadusel täpsustada resistograafiga. 

Tugevussorteerimise seadet Timber Grader MTG on võimalik renoveerimise objektidel 

kasutada vaid juhul kui uuritav puit on ajutiselt konstruktsioonist eemaldatud ja soovitakse 

teada selle tugevusklassi. 

 

Veski 6 katusekonstruktsioonide uurimisel mittepurustavate seadmetega määrati sarikate 

jääkristlõiked ning tugevusklassid. Tugevusarvutustega tehti kindlaks olemasolevate sarikate 

vastavus tugevustingimusele ning vajadus täiendavate tugevduste osas. Objektil teostatud 

renoveerimislahendusega muudeti tänu taastatud korstnatele ja uutele vintskappidele sarikate 

samme ja paigaldati olemasolevate sarikate kõrvale uued sarikad. Uute sarikate mõõtmisel 

seadmega Timber Grader MTG tugevusklassiks C24 (osadel taladel ka C30). Seega võib 

toetudes olemasolevate sarikate tugevuskontrollidele järeldada, et teostatud 

renoveerimislahendusega on katuse kandevõime suure varuga tagatud. Täiendavad vahelaele 

toetuvad postid võiks lisada neelusarikatele. 
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Nii valtsplekist kui ka kiltkivist katuseid loetakse suhteliselt hooldusvabadeks. Veski 6 katuse 

puhul siiski katuse hooldust ära jätta ei saa. Arvukad neelud ja erinevad sopid loovad hea 

võimaluse lehtede ja muu rämpsu kogunemiseks – eriti tugev on see probleem põhjapoolsel 

küljel, kus suured lehtpuud on hoonest ~6m kaugusel. Hea oleks puhastada valtsrennidesse ja 

neeludesse kogunev praht vähemalt kord aastas nt sügisel. Katuse valtsidesse kogunev mustus 

loob seal liigniiske olukorra ja võib kiirendada korrosooni. Suitsulõõride hoolduseks katusel 

on soovitatav rajada käiguteed, et tagada tööde teostaja ohutus ja vältida katusekatte (eriti 

püstvaltside) kahjustamist. 

 

Katusealuse väljaehitamisel köetavateks ruumideks on kõige olulisemaks momendiks 

täislaudise aluse tuulutuse tagamine. Minimaalne õhkvahe, mis võib jääda täislaudise ja 

tuuletõkkeplaadi vahele, võib olla 50mm. Tähtis on jälgida, et õhk liiguks vabalt räästast harja 

suunas ja kuskil ei oleks takistusi. Vajadusel tuleb moodustada kanaleid õhu liikumise 

tagamiseks, näiteks aukude puurimine vajalikesse kohtadesse. Soovitatav oleks ka 

tuulutusrestide paigaldamine vintskappide esiseintele. Soojustatud katuslagede ehitamisel on 

oluline kindlasti tagada õhu väljapääs harja sõlmest. Seejuures oleks võimalikuks lahenduseks 

alarõhutuulutite paigaldamine harjasõlme või olemasolevate korstnate kasutamine nagu on 

eespool kirjeldatud. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli Veski 6 hoone katuse ja selle konstruktsioonide uurimine ja 

sellest lähtuvalt anda soovitusi renoveerimislahenduste koostamisel.  

 

Eesmärgi saavutamiseks koostati ülevaade hoonest ja selle katusest. Töö ülevaate osas on 

toodud hoone ning selle krundi ajalooline taust. Kirjeldati katusekatete ja konstruktsioonide 

lahendusi ning hinnati hoone üldist tehnilist seisukorda numbrilise skaala alusel. Ajaloolise 

ülevaatega saab veidi aimu Toomemäe kujundamisest pargiks, selle piirile välja jagatud 

maatükkide välja rentimisest ning nendele hoonete rajamise loost. Ühtlasi toodi välja Veski 6 

hoone ehitamise käiku, omanikevahetusi ja kasutamisotstarbeid puudutav temaatika. 

Katusekatete ja katusekonstruktsioonide kirjeldamisega püüti anda ettekujutus antud hoone 

puhul algselt teostatud lahendustest ning erinevate ümberehituste käigus teostatud 

muudatustest. Hoone tehnilist seisukorda hinnati numbrilise skaala järgi tulemusega „1,69“, 

skaala 0-3 järgi võib öelda, et on tegu kulunud hoonega, mille osad konstruktsioonid on 

avariilises seisus. 

 

Järgnevalt teostati objektil katusekonstruktsioonide mõõdistamine, katusekatte ja 

konstruktsioonide visuaalne kontroll. Põhiosa katusekattel oli kokku 11 vee läbijooksu kohta 

ja avariilises seisus torni katus ei pidanud üldse vett. Ühtlasi võib välja tuua korstnapitside ja 

katusesepiste halva seisukorra ning nende katusest läbiviikude puuduliku tehnilise teostuse. 

Põhiosa katusekonstruktsioonide visuaalse vaatluse tulemusel kaardistati kahjustusega 

konstruktsioonid. Täheldada võis pruunmädaniku kahjustusi, konstruktiivseid puudusi, kui ka 

ehitusaegseid vigu. Torni katusekonstruktsioonide uurimisel rakendati üksnes visuaalset 

kontrolli, selle põhjal võib öelda, et puitkonstruktsioonid olid ulatuslike kahjustustega. 

Pikaajaliste läbijooksude tulemusel oli kõige tugevamate kahjustustega müürilatt ja sarikad 

ning puitvöö torni tipus. 

 

Mittepurustavate meetoditega hinnati täpsemalt katuse puitkonstruktsioonide seisukorda. 

Puidu niiskusesisalduse mõõtmiseks kasutati elektritakistusel põhinevat seadet Brookhuis 

FME, jääkristlõigete hindamiseks kasutati resistograafi Resistograph
®

4453-P ja heli 

mõõtmise seadet Fakopp ristikiudu mõõtes. Ühtlasi kasutati sama heli levimise aja mõõtmise 

seadet pikikiudu mõõtes olemasolevate sarikate tugevusklasside määramiseks. Objektile 



 57 

toodud uue sarikamaterjali tugevussorteerimine teostati seadmega Timber Grader MTG. 

Resistograafiga mõõdeti ühes kohas ristlõike vähenemiseks 60% ja kolmes kohas 16-27% 

ristlõikest. Seadmega Fakopp ristikiudu mõõtes hinnati kahjustunud osa ulatuseks 5 mõõtmise 

puhul vähemalt 50% ristlõikest. Esines ka vahepealseid tulemusi ja ka ristlõikeid, kus 

hinnatud heli levimise kiirus oli suurem referentskiirusest. Pikikiudu heli levimise kiiruse 

järgi sarikate hindamisel kuulusid tulemused tugevusklassidesse C14-C30. Tugevusklassiga 

C30 oli 4 sarikat kuid enamike hinnatud väärtusi jäi vahemikku C14-C22. Uue sarika 

materjali sorteerimisel saadi seadmega mõõtes tulemuseks C24 ja C30, kusjuures madalama 

tugevusklassiga materjali ei olnud. 

 

Renoveerimislahenduste osas toodi välja soovitused sõlmede ning tappühenduste 

lahendamiseks. Katusekonstruktsiooni räästa ja harja sõlmes on väga oluliseks momendiks 

tuulutuse tagamine ja seejuures muinsuskaitse seisukohalt sobilik lahendus. Tappühenduste ja 

naagelliidete soovitamise põhjuseks on konstruktsioonide võimalikult pika eluea tagamine 

ning metallist kinnitusvahenditest põhjustatavate kondentsikahjustuste vältimine. 

Renoveerimislahenduste juures toodi ka soovitusi ja tähelepanekuid vaskplekist ning kiltkivist 

katuste lahendustes. Mõlema katusekatte puhul on oluliseks momendiks aluskatte vajaduse 

väljaselgitamine, õigete kinnitusvahendite ning töövõtete kasutamine. Läbimõtlemata 

lahendused antud katusekatete puhul võivad kaasa tuua oodatust tunduvalt lühema eluea.  

 

Renoveerimslahenduste juures teostati vastavalt uurimistulemustele olemasolevate sarikate 

tugevuskontroll. Katusekonstruktsioonidele määrati mõjuvad lume-, tuule- ja 

omakaalukoormused. Koostati vastavald arvutusskeemid ja leiti nende järgi programmiga 

Autodesk Robot Structural Analysys Proffrssional 2013 mõjuvad sisejõud. Võttes arvesse 

määratud kahjustuste ulatusi ja hinnatud tugevusklasse võis tugevusarvutustest järeldada, et 

olemasolevate sarikate kandevõime on tagatud, kuid kahjustuste kohal oleks soovitatav siiski 

sarikaid tugevdada. Objektil teostatud renoveerimislahendusega muudeti sarikate sammu ja 

paigaldati olemasolevate sarikate kõrvale uusi sarikaid, mõned sarikad vahetati ka välja. 

Olemasolevate sarikate tugevuskontrollist lähtuvalt järeldati, et antud 

renoveerimislahendusega on katuse kandevõime varuga tagatud. 

 

Katusekonstruktsioonide uurimise metoodika on rakendatav analoogsete muinsuskaitse aluste 

hoonete konstruktsioonide uurimisel. Renoveerimislahenduste soovitused nii sõlmede kui ka 

katusekatete näol on samuti võimalik edasi kanda sarnastele katustele. Objektil tehtavate 
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uuringute seisukohalt oleks oluline suurendada tulemuste täpsust ja usaldusväärsust seadmega 

Fakopp hinnatavate kahjustuste määramisel. Ka on võimalik lisauuringutega täiustada 

pikikiudu mõõtmisel hinnatava tugevusklassi prognoosmudelit (MoEdyn järgi MoEstat 

tuletamine) ja sarikate koormatuse mõju mõõtmistulemustele. Täiendavat uurimist vajaks 

metallist kinnitusvahendite (poldid, kruvid ehitusnurgad ja muu ehitsmetall) eluea uurimine 

puitkonstruktsioonides ja seda eriti muinsuskaitse aluste hoonete juures kasutamisel.  
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SUMMARY 

 

The aim of this master thesis is to evaluate roof and its constructions of a building which is 

under heritage protection and also give recommendations for renovation solutions. 

 

To achieve this goal firstly review of buildings and roof was made. In subchapter there is full 

overview of building and its ground history. There is also review of roof materials and 

constructions solutions and evaluation of condition assessment based on numerical scale. 

With historical review it is possible to get some knowledge of developing Toomemägi to park 

and dividing its border areas for building sites of private houses and vegetable gardens. There 

is also described history of Veski 6 house designing, building, changes of ownership and 

different using purposes of the house. In the review of roof and its constructions there are 

described original solutions and different reconstructions during using period. Overall 

technical condition was assessed with the number “1,69”, on a scale 0 to 3 it shows quite bad 

condition. At the moment this number presents the situation before the start of renovation. 

 

In situ there was made visual assessment of roof and its timber constructions, also measuring 

of construction elements. There were 11 water infiltration places on main roof (metal roof) 

and the roof of tower was not waterproof at all. Chimney tops and metal decorations of roof 

were also in bad shape and the technical solutions (feedtroughs and joints with roof material) 

had not been done correctly. With visual assessment of timber constructions all deteriorated 

areas were mapped. There was found some timber members with brown rot decay and 

incorrect construction solutions. Roof constructions of tower was assessed only visually and 

found severely damaged timber. Water infiltration over long period of time caused severe 

damage especially on rafter plates and rafter ends on the top of the tower. 

 

More specific constructions assessment is going to be made with non destructive testing 

equipment. Moisture content of timber construction elements is going to be measured with 

Brookhuis FME, which is working on electrical resistance principle. For estimating cross-

section deterioration resistance drilling machine Resistograph
®

4453-P is going to be used and 

for same purposes Fakopp Microsecond Timer is going to be used as well. Fakopp is also 

used for determing strength classes of existing rafters in situ. With Timber Grader MTG 

machine new timber for rafters is strength graded. 
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Places with brown rot deterioration were maped with visual asessement and based on these 

results non destructive testing was applied. With resistograph in one measurement place 

around 60% of cross-section was decayed and in three measurement place 16-27% of cross-

section were deteriorated. With Fakopp deterioration of 50% were evaluated in 5 

measurement place, but there was sound wood as well. Measuring lengthwise strength classes 

of rafters were determined, all construction elements were evaluated to belong to strength 

classes C14-C30. There was 4 rafters with strength class of C30, but most measurements 

belonged to classes C14-22. When strength grading with MTG all beams were measured in 

strength classes C24 and C30, whereby there was no any beams weaker than C24. 

 

In renovation solutions chapter there are recommendations for joints solutions and using 

wood-wood (dowel/peg) systems for joining timber members. In roof eaves and riges there is 

important to assure correct ventilation and at the same time follow heritage protection 

requirements. It is recommended to use pegs in wood joints to achieve as long life-span as 

possible and also avoid condensation problems caused by metal fasteners. In renovation 

solutions there are also brought out some recommendations for copper seamed roofs and stone 

slate roofs. For both roof material it is important to find out necessity of using underlayment, 

to use correct fasteners and right crafting skills. Using incorrect or simplified solutions on 

copper and slate roofs may cause way shorter life-span than expected. 

 

According to measured strength classes and evaluated cross-section deteriorations, 

construction elements were controlled in ultimate limit state. Calculations were made to 

determine specific snow, wind and selfweight loads. According to situation design scheme 

was created and internal forces were found with the help of Autodesk Robot Structural 

Analysys Proffrssional 2013 program. Calculations proved that rafters were able to carry load 

applied to them, but it is still recomended to reinforce some rafters especially in decayd areas. 

While renovating roof rafters positions were changed and original chimneys were restored in 

the center of the roof, also some rafters were replaced. Based on structural calculations of 

existing rafters it is possible to say that renovation solution used are able to carry applied 

loads. 

 

It is possible to use same methodology when doing in situ assessement of timber roof 

constructions. Also recommendations of renovation solutions can be applied to same kind of 
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buildings under heritage protection. It would be important to rise accuracy of measuring 

timber members  with stress wave equipment in situ. Furthermore it is possible to improve 

strength class evaluation with Fakopp by making more accurate predicting MoEstat with 

MoEdyn and estimate loaded constructions influence to results. Author recommends to carry 

out extra research to estimate influence of metal fasteners to timber constructions (and joints) 

life-span, especially aspects regarding condensation problems. 
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Lisa 1. Muinsuskaitseameti statistika ehitismälestiste kohta 

 

 
Joonis L 1.1 Kiri Muinsuskaitseameti nõunikult vastusena mälestiste statistikat puudutavatele 
küsimustele (16.02.2015) 
 
Tabel L 1.1 Ehitusmälestiste seisukord 2013 seisuga (Allikas: Muinsuskaitseamet) 
Mälestise seisukord Mälestiste arv antud seisukorras 

Asukoht teadmata 3 

Avariiline 473 

Deponeeritud 1 

Ei leia 1 

Ekslikult kaitse all 4 

Halb 875 

Hea 1176 

Hooldamata 23 

Hävinenud 12 

Puudus 3 

Rahuldav 2227 

Restaureerimisel 163 

Rikutud 19 

Stabiilne 14 

Uurimistööd 1 

Varemetes 81 

Kokku: 5076 
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Lisa 1 järg 
 
Tabel L 1.2 Ehitusmälestiste koguarv ja kasutamine 2014 detsembri seisuga (Allikas: 

Muinsuskaitseamet)  
Maakond Kasutusel 

ehitismälestised 

(viimase 

inspekteerimise 

järgi) 

Kasutuseta 

ehitismälestised 

(viimase 

inspekteerimise 

järgi) 

Kasutuses 

ehitismälestiste 

osakaal  

Ehitismälestiste 

koguarv 

Tallinna linn 648 138 82,00% 786 

Harjumaa (ilma Tallinnata) 285 200 59,00% 485 

Hiiumaa 186 132 59,00% 318 

Ida-Virumaa 150 83 64,00% 233 

Jõgevamaa 133 80 62,00% 213 

Järvamaa 171 41 81,00% 212 

Läänemaa 173 72 71,00% 245 

Lääne-Virumaa 346 175 66,00% 521 

Põlvamaa 168 45 79,00% 213 

Pärnumaa 242 80 75,00% 322 

Raplamaa 131 110 54,00% 241 

Saaremaa 273 77 78% 350 

Tartumaa 390 48 89% 438 

Valgamaa 169 102 62,00% 271 

Viljandimaa 224 79 74,00% 303 

Võrumaa 63 45 58,00% 108 

KOKKU EESTIS (september 2014) 3752 1507 71,00% 5259 

KOKKU EESTIS (detsember 2014)  3777 1483 71,80% 5260 

     

Kokku halb+avariiline+varemestunud (dets 2014)  1446 27,50% 5260 

Tallinnas halb+avariiline+varemestunud (veebruar 

2015)  69 0,088 786 
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Lisa 2. Arhiivimaterjale Veski 6 kohta 

 

Joonis L 1.1 Väljavõte algsest projektist – joonisel on kujutatud lõiked A-B ja C-D. Joonisel 
kujutatud ka tehnosüsteemi olulised osad. Allikas: Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Lisa 2 järg 
 

 
Joonis L 1.2 Väljavõte algsest projektist – joonisel on kujutatud keldrikorruse plaan koos 
tehnosüsteemidega. Allikas: Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Joonis L 1.3 Väljavõte algsest projektist – joonisel kujutatud lõiked keskküttesüsteemi 
sõlmkohtadest, mis paiknesid keldris ja alumises keldris. Allikas: Eesti Ajalooarhiiv 
EAA.402.10.155 
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Lisa 2 järg 
 

 
Joonis L 1.4 Väljavõte algsest projektist – teine keldrikorruse plaan tehnosüsteemidega. 
Allikas: Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Joonis L 1.5 Väljavõte algsest projektist – pööningu plaan koos tehnosüsteemidega. Allikas: 

Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Joonis L 1.6 Väljavõte esialgsest projektist – esimese korruse plaan koos tehnovõrkudega. 
Allikas: Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Joonis L 1.7 Väljavõte algsest projektist – plaan ja lõiked keldris paiknevast ruumist. Allikas: 

Eesti Ajalooarhiiv EAA.402.10.155 
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Joonis L 1.8 Väljavõte algsest projektist – vaade Kassitoome poolt. Eesti Ajalooarhiiv 
EAA.402.10.155 
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Lisa 3. Hoone veeviimarite ja katusekonstruktsioonide ülevaade – joonised ja fotod 

 
Käesolevas lisas on toodud järgnevad joonised ja fotod: 
 
Katuse plaan        1:100 
Vaade põhjast        1:100 
Vaade lõunast        1:100 
Vaade idast        1:100 
Vaade läänest        1:100 
Pööningu korruse lahendus algsete ruumide paigutusega  1:100 
Pööningu korruse lahendus 1975. aasta väljaehitamise järgselt 1:100 
Müürilatid ja pärlinite raampuude ning tugipostide paigutus 1:100 
Sarikate ja pärlinite plaan      1:100 
Torni konstruktsioonide vaated ja plaanid    1:100 
Katuse osa „A“ lõige 1-1      1:100 
Katuse osa „A“ lõige 2-2      1:100 
Katuse osa „B“ lõige 3-3      1:100 
Katuse osa „C“ lõige 4-4      1:100 
Katuse osa „D“ lõige 5-5      1:100 
Joonis L 3.16 Sarika sõrgtapp 
Joonis L 3.17 Sarika sõrgtapp 
Joonis L 3.18 Penni poolkalasabatapp 
Joonis L 3.19 Penni keeltapp 
Joonis L 3.20 Katuseharja harkktapp 
Joonis L 3.21 Katuseharja harkktapp 
Joonis L 3.22 Pärlini toe keeltapp 
Joonis L 3.23 Pärlini toe keeltapp 
Joonis L 3.24 Luipsarika kinnitus 
Joonis L 3.25 Luipsarika kinnitus 
Joonis L 3.26 Pärlini jätkutapp 
Joonis L 3.27 Kalasabatapp torni müürilatil 
Joonis L 3.28 Poldi kasutamine liites 
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Lisa 3 järg 

 

 
Joonis L 3.16 Sarika sõrgtapi näide katuse osast „A“ – müürilatis puudub sisselõige ja sarikas 

on fikseeritud paari naelaga. 

 

 
Joonis L 3.17  Sarika sõrgtapi näide, katuse osast „B“ eemaldatud sarikas – müürilatil puudub 

sisselõige ja sarikas on fikseeritud nelikantnaeltega. 
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Joonis L 3.18  Penni poolkalasabatapi näide katuse osast „C“ – sarikal on sisselõige ja penn 

on fikseeritud puidust tüübliga. 

 

 
Joonis L 3.19 Eemaldatud sarikal on näha penni keeltapi süvend – see sarikas pärineb katuse 

osast „A“. 
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Joonis L 3.20 Katuseharja harktapp katuse osast „A“ eemaldatud sarikal. 

 

 
Joonis L 3.21 Eelmisel joonisel kujutatud sarika harjatapi vastus katuse osas „A“. 
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Joonis L 3.22 Vahepärlini ja pärlini toe ühenduse keeltapp katuse osas „A“. 

 

 
Joonis L 3.23 Pärlini toe keeltapi süvend vahelaele toetuvas raampuus katuse osas „B“. 
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Joonis L 3.24 Luipsarika ühendus neelusarika külge katuse osas „C“ – luipsarikas on lõigatud 

vastava nurga alla ja seejärel kinnitatud naeltega. 

 

 
Joonis L 3.25 Luipsarikas on kinnitatud neelusarika külge paari naelaga. 
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Joonis L 3.26 Vahepärlini pool poolega jätkutapp katuse osas „B“ – jätku koht on tekitatud 

pärlini toe kohale, samas on näha ka diagonaaltugi ja selle ühendus keeltapiga. 

 

 
Joonis L 3.27 Katuse osa „D“ müürilatis   Joonis L 3.28 Tala poltliide  

kasutatud kalasabatapp – sama tappi on   neelusarika külge katuse osas „A“. 

kasutatud ka jäigastavate vahevöö sidemete  

puhul. 
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Lisa 4. Hoone üldine tehniline seisukord – joonised ja fotod 

 

Käesolevas lisas on toodud järgnevad joonised ja fotod: 

 

Keldri plaan kahjustustega        1:100 

I korruse plaan kahjustustega        1:100 

II korruse plaan kahjustustega       1:100 

Katusekorruse plaan kahjustustega       1:100 

Joonis L 4.5 Kahjustused peasissekäigu juures 

Joonis L 4.6 Kahjustused põhjapoolsel fassaadil 

Joonis L 4.7 Kassitoome poolse rõdu kahjustused  

Joonis L 4.8 Kahjustused ruumis 33 

Joonis L 4.9 Kahjustused ruumis 31 

Joonis L 4.10 Vahelae tala kahjustused 

Joonis L 4.11 Kahjustused ruumis 56 

Joonis L 4.12 Kahjustused ruumis 30 
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Joonis L 4.5 Niiskuskahjustused tuulekoja seintel ja karniisidel – puudulik rõdu tehniline 

lahendus. Näha on ka rippuvad elektrikaablid. 

 

 
Joonis L 4.6 Kahjustused soklil ja keldritrepi vindamendil. Läbi vajunud ja avariiline keldri 

trepi varikatus, 
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Joonis L 4.7 Rõdu plaadi läbijooksudesttingitud kahjustused krohvitud seintel, rõdu postidel 

ning tellisosal. 

 

 
Joonis L 4.8 Läbijooksust põhjustatud kahjustus esimesel korrusel ruumis 33 (numbreid vaata 

eespool olevatelt plaanidelt). Krohv on pudenenud ja laetalade läbi vajumine on tekitanud 

pragusid. 
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Joonis L 4.9 Rõdu plaadi läbijooksud on põhjustanud kahjustusi krohvist dekoorile ruumis 

31. 

 

 
Joonis L 4.10 Vahelae talade süvistus tellisseina ja nende ankurdamine. Enamikud tala otsad 

olid hüdroisolatsiooni puudumise tõttu kahjustustega. 
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Joonis L 4.11 Niiskuskahjustused teisel 

korrusel ruumis 56. Kahjustatud on krohv 

ja värv seintel ning lael. 

 

Joonis L 4.12 Niiskuskahjustused ruumi 

30 kassettlael. Krohv on pudenenud ja 

pilliroomatt ning osad aluslauad 

mädanenud.
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Lisa 5. Katuse ja katusekonstruktsioonide visuaalse hindamise joonised 

 

Käesolevas lisas on toodud järgnevad joonised: 

 

Katuse plaan läbijooksu kohtadega       1:100 

Müürilattide, raampuude ja pärlini tugede kahjustused    1:100 

Sarikate kahjustused         1:100 

Torni puitkonstruktsioonide kahjustused      1:100 
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Lisa 6. Resistograafiga mõõtmise tulemused – joonised ja profiilid 

 

Sarikate plaan puurimise kohtade ja niiskusproovi kohtadega   

 1:100 

Resistograafi puurimistulemuste profiilid 
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Lisa 7. Seadmega FAKOPP mõõtmise tulemused – joonised ja tabelid 

 

Käesolevas lisas on toodud järgnevad joonised ja resistograafi profiilid: 

 

Sarikate plaan mõõtmise kohtadega ja nende tähistus   1:100 

Sarikate plaan mõõtmiste tulemustega     1:100 

 

Tabel L 7.1 Katuse osa „A“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Tabel L 7.2 Katuse osa „B“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Tabel L 7.3 Katuse osa „C“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Tabel L 7.4 Katuse osa „A“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 

Tabel L 7.5 Katuse osa „B“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 

Tabel L 7.6 Katuse osa „C“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 
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Tabel L 7.1 Katuse osa „A“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Mõõtmine 24.11.2012       Vref(kuusk) = 1310 m/s 

Mõõtmised ristikiudu - kaudselt kahjustuse määramiseks       

Tähis Vahemaa (m) Aeg 
(µs) 

Kesk. aeg 
(µs) 

MC 
(%) 

V (m/s) Heli kiiruse 
suhteline 
vähenemine 
(%) 

Kahjustatud 
ala ulatus 
ristlõikest 
(%) 

AP1 0,155 126 124,3 17,6 1246,65 4,84 5 

    123           

    124           

AV1 0,16 124 122,7 18,7 1304,35 0,43 5 

    122           

    122           

AV2 0,16 116 119,0 18,3 1344,54 0 0 

    118           

    123           

AP2 0,16 115 115,0 16,6 1391,30 0 0 

    115           

    115           

AP3 0,15 116 118,0 15,8 1271,19 2,96 5 

    122           

    116           

AV3 0,16 136 137,0 16,4 1167,88 10,85 20 

    139           

    136           

AP4 0,15 118 119,3 15,9 1256,98 4,05 5 

    122           

    118           

AV4 0,15 121 122,0 17,2 1229,51 6,14 10 

    122           

    123           

AP5 0,16 133 133,0 16,7 1203,01 8,17 15 

    133           

    133           

AV5 0,15 147 145,7 17,4 1029,75 21,39 30 

    144           

    146           

AP6 0,15 126 124,0 16 1209,68 7,66 10 

    123           

    123           

AV6 0,16 130 129,0 17,8 1240,31 5,32 10 

    128           

    129           

AV7 0,16 137 138,7 16,5 1153,85 11,92 20 

    140           

    139           

AN1 0,145 103 104,7 14,6 1385,35 0 0 

    106           

    105           

AN2 0,145 320 320,0 14,6 453,13 65,41 >50 

    319           

    321           



 123 

Lisa 7 järg 

 

Tabel 7.2 Katuse osa „B“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Mõõtmine 16.03.2013     Vref(kuusk) = 1310 m/s 

Mõõtmised ristikiudu - kaudselt kahjustuse määramiseks     

Tähis Vahemaa 
(m) 

Aeg (µs) Kesk. 
aeg (µs) 

MC (%) V (m/s) Heli kiiruse 
suhteline 
vähenemine 
(%) 

Kahjustatud ala 
ulatus ristlõikest 
(%) 

BP1A 0,15 125 124,0 16,4 1209,68 7,66 10 

    123           

    124           

BP1B 0,15 92 91,3 16,4 1642,34 0,00 0 

    92           

    90           

BV1A 0,155 230 231,7 14,1 669,06 48,93 50 

    232           

    233           

BV1B 0,155 108 107,3 14,1 1444,10 0,00 0 

    108           

    106           

BV1C 0,155 105 104,0 14,1 1490,38 0,00 0 

    105           

    102           

BP2A 0,145 105 104,0 15,2 1394,23 0,00 0 

    103           

    104           

BP2B 0,145 108 108,7 15,2 1334,36 0,00 0 

    110           

    108           

BV2A 0,14 111 112,0 15 1250,00 4,58 5 

    112           

    113           

BV2B 0,14 90 90,7 15 1544,12 0,00 0 

    92           

    90           

BP3A 0,125 238 238,3 14,8 524,48 59,96 >50 

    238           

    239           

BP3B 0,125 100 100,7 14,8 1241,72 5,21 10 

    102           

    100           

BV3A 0,135 116 114,0 15,7 1184,21 9,60 15 

    113           

    113           

BV3B 0,135 76 75,7 15,7 1784,14 0,00 0 

    76           

    75           

BP4A 0,15 95 95,0 17 1578,95 0,00 0 

    96           

    94           

BP4B 0,15 106 105,0 17 1428,57 0,00 0 

    104           

    105           



 124 

Lisa 7 järg 
Tabel L 7.2 järg 

BV4A 0,135 202 201,3 15,8 670,53 48,81 50 

    200           

    202           

BV4B 0,135 126 127,0 15,8 1062,99 18,86 25 

    126           

    129           

BV4C 0,135 116 117,7 15,8 1147,31 12,42 20 

    120           

    117           

BP5A 0,14 92 91,0 15,7 1538,46 0,00 0 

    90           

    91           

BP5B 0,14 107 106,3 15,7 1316,61 0,00 0 

    107           

    105           

BV5A 0,13 98 98,0 15,5 1326,53 0,00 0 

    98           

    98           

BV5B 0,13 81 80,3 15,5 1618,26 0,00 0 

    81           

    79           

BP6A 0,155 133 134,3 16,8 1153,85 11,92 20 

    135           

    135           

BP6B 0,155 134 134,3 16,8 1153,85 11,92 20 

    134           

    135           

BV6A 0,15 117 118,0 15,5 1271,19 2,96 5 

    120           

    117           

BV6B 0,15 105 104,7 15,5 1433,12 0,00 0 

    103           

    106           
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Lisa 7 järg 

 

Tabel L 7.3 Katuse osa „C“ tulemused seadmega FAKOPP ristikiudu mõõtes 

Mõõtmine 05.2015       Vref(kuusk) = 1310 m/s 

Mõõtmised ristikiudu - kaudselt kahjustuse määramiseks     

Tähis Vahemaa 
(m) 

Aeg (µs) Kesk. 
aeg (µs) 

MC (%) V (m/s) Heli kiiruse 
suhteline 
vähenemine 
(%) 

Kahjustatud 
ala ulatus 
ristlõikest (%) 

CN1A 0,14 278 277,7 15,6 504,20 61,51 >50 

    275           

    280           

CN1B 0,135 103 103,0 15,7 1310,68 0,00 0 

    104           

    102           

CN1C 0,14 96 97,0 15,4 1443,30 0,00 0 

    97           

    98           

CP5 0,13 94 93,3 15,4 1392,86 0,00 0 

    94           

    92           

CP8A 0,14 100 98,0 14,3 1428,57 0,00 0 

    97           

    97           

CP8B 0,14 100 99,0 14,3 1414,14 0,00 0 

    97           

    100           

CN2A 0,12 88 87,0 17,9 1379,31 0,00 0 

    87           

    86           

CN2B 0,125 94 94,7 14,7 1320,42 0,00 0 

    94           

    96           

CN2C 0,12 79 77,7 14,6 1545,06 0,00 0 

    78           

    76           

CN2D 0,12 81 79,3 13,9 1512,61 0,00 0 

    79           

    78           
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 Lisa 7 järg 

 

Tabel L 7.4 Katuse osa „A“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 

 

 

Mõõtmine 25.11.2012 ja 
05.2015                 

Mõõtmised pikikiudu - MOEdyn, MOEstat ja tugevusklassi 
määrmiseks         

T
ä
h
is

 

Vahe-
maa 
(m) 

A
e
g
 (
µ

s
) Kesk. 

aeg 
(µs) 

M
C

 (
%

) 

ρ 
(kg/m3) 

V (m/s) 

M
o
E

d
y
n
 

(G
p
a
) 

M
o
E

s
ta

t 
(G

p
a
) 

Niiskuse 
muut 
(võrreldes 
12%-ga) 

1% 
MoEstat 
väärtus 

MoEstat 
12% 
väärtus 
(Gpa) 

T
u
g
e
v
u
s
-

k
la

s
s
 

A1 2 387 387,7 18,7 460,42 5167,96 
11,8

8 9,51 6,7 0,09508 10,15 C22 
    389                     
    387                     

A2 2 350 350,3 16,6 455,48 5714,29 
14,5

3 11,62 4,6 0,11624 12,16 C30 
    349                     
    352                     

A3 2 431 429,3 14,6 450,86 4640,37 9,58 7,67 2,6 0,07666 7,87 C14 
    428                     
    429                     

A4 1,905 380 380,7 17,4 457,35 5013,16 
11,1

8 8,95 5,4 0,08947 9,43 C18 
    381                     
    381                     

A5 1,92 349 350,0 16,7 455,71 5501,43 
13,4

7 10,77 4,7 0,10775 11,28 C24 
    351                     
    350                     

A6 3,8 730 729,7 15,5 452,93 5205,48 
12,0

6 9,65 3,5 0,09647 9,98 C20 
    730                     
    729                     

A7 2,48 445 446,7 18,5 459,95 5573,03 
13,8

2 11,06 6,5 0,11057 11,78 C24 
    448                     
    447                     

A8 2,14 397 396,7 16,5 455,24 5390,43 
12,9

3 10,34 4,5 0,10344 10,81 C22 
    396                     
    397                     

A9 2,22 391 391,3 17 456,41 5677,75 
14,3

5 11,48 5 0,11476 12,05 C30 
    390                     
    393                     
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Lisa 7 järg 

 

Tabel L 7.5 Katuse osa „B“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 

B1 3,71 720 721,0 16,4 
455,0

1 5152,78 11,82 9,45 4,4 0,09452 9,87 C20 

    723                     

    720                     

Mõõtmine 19.06.2013 ja 05.2015                 
Mõõtmised pikikiudu - MOEdyn, MOEstat ja tugevusklassi 
määrmiseks         

T
ä
h
is

 

Vah
e-
maa 
(m) A

e
g
 (
µ

s
) Kesk. 

aeg 
(µs) 

M
C

 (
%

) 

ρ
 

(k
g
/m

3
) V (m/s) 

M
o
E

d
y
n
 

(G
p
a
) 

M
o
E

s
ta

t 
(G

P
a
) 

Niiskuse 
muut  

1% 
MoEstat 
väärtus 

MoEstat 
12% 
väärtus 
(Gpa) T

u
g
e
v
u
s

-k
la

s
s
 

BU1 2 385 385,7 19 461,1 5194,81 12,01 9,61 7 0,09607 10,28 C22 

    385                     

    387                     

BU2a 3,7 669 671,0 19 461,1 5530,64 13,61 10,89 7 0,10889 11,65 C27 

    672                     

    672                     

BU2b 3,7 648 649,0 19 461,1 5709,88 14,51 11,61 7 0,11607 12,42 C30 

    649                     

    650                     

BU2c 3,7 692 592,0 19 461,1 5346,82 12,72 10,18 7 0,10178 10,89 C22 

    393                     

    691                     

BU2d 3,7 666 667,7 19 461,1 5555,56 13,73 10,99 7 0,10988 11,76 C27 

    668                     

    669                     

BU3 5,47 1009 
1010,

0 17,4 457,3 5421,21 13,08 10,46 5,4 0,10463 11,03 C24 

    1010                     

    1011                     

BU4 2,82 550 550,3 17,9 458,5 5127,27 11,70 9,36 5,9 0,09359 9,91 C20 

    552                     

    549                     

BU5 5,48 1020 
1018,

0 18 458,7 5372,55 12,84 10,28 6 0,10276 10,89 C22 

    1017                    

    1017                    

BU6 3,97 698 698,3 17,8 458,2 5687,68 14,40 11,52 5,8 0,11516 12,18 C30 

    698                    

    699                    

BU7 1,56 282 282,3 17,6 457,8 5531,91 13,62 10,89 5,6 0,10894 11,50 C27 

    282                    

    283                    

BU8 6,34 1142 
1143,

3 18,3 459,4 5551,66 13,72 10,97 6,3 0,10972 11,66 C27 

    1144                     

    1144                     

BU9 6,71 1338 
1337,

3 18 
458,7

6 5014,95 11,19 8,95 6 0,08953 9,49 C18 

    1338                     

    1336                     
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Lisa 7 järg ja tabel L 7.5 järg 

B2 2,61 523 524,0 14,8 451,3 4990,44 11,08 8,87 2,8 0,08866 9,11 C18 

    524                     

    525                     

B3 2,82 528 528,3 17 456,4 5340,91 12,69 10,16 5 0,10155 10,66 C22 

    528                     

    529                     

B4 5,97 1136 
1134,

7 14,1 449,7 5255,28 12,29 9,83 2,1 0,09832 10,04 C22 

    1136                     

    1132                     

B5 4,34 942 940,3 15 451,7 4607,22 9,45 7,56 3 0,07557 7,78 C14 

    939                     

    940                     

B6 6,33 1298 
1299,

3 15,7 453,3 4876,73 10,58 8,47 3,7 0,08467 8,78 C16 

    1302                     

    1298                     

B7 4,23 764 764,3 15,8 453,6 5536,65 13,64 10,91 3,8 0,10913 11,33 C24 

    765                     

    764                     

B8 4,3 892 891,3 15,5 452,9 4820,63 10,34 8,27 3,5 0,08273 8,56 C16 

    890                     

    892                     

B9 2,94 558 558,3 15,5 452,9 5268,82 12,35 9,88 3,5 0,09883 10,23 C22 

    559                     

    558                     

 

Tabel L 7.6 Katuse osa „C“ tulemused seadmega FAKOPP pikikiudu mõõtes 

Mõõtmine 05.2015                     

Mõõtmised pikikiudu - MOEdyn, MOEstat ja tugevusklassi määrmiseks       

T
ä
h
is

 

Vah
e-
maa 
(m) A

e
g
 (
µ

s
) Kesk. 

aeg 
(µs) 

M
C

 (
%

) 

ρ 
(kg/m
3) MC 
juures 

V (m/s) 

M
o
E

d
y
n
 

(G
p
a
) 

M
o
E

s
ta

t 
(G

p
a
) 

Niiskuse 
muut 
(võrreld
es 12%-
ga) 

1% 
MoEstat 
väärtus 

MoEstat 
12% 
väärtus 
(Gpa) 

T
u
g
e
v
u
s
-

k
la

s
s
 

C1 4,25 820 821,7 15,6 453,1 5182,93 11,95 9,56 3,6 0,09563 9,91 C20 

    823                     

    822                     

C2 2,19 376 376,0 14,9 451,5 5824,47 15,10 12,08 2,9 0,12077 12,43 C30 

    376                     

    376                     

C3 3,61 810 808,3 14,3 450,1 4456,79 8,84 7,07 2,3 0,07071 7,23 C14 

    807                     

    808                     

C4 4,53 777 775,7 14,5 450,6 5830,12 15,13 12,10 2,5 0,12101 12,40 C30 

    776                     

    774                     

C5 4,01 799 799,3 14,2 449,9 5018,77 11,21 8,97 2,2 0,08967 9,16 C18 

    799                     

    800                     
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Lisa 8. Seadmega Timber Grader MTG määratud uute talade tugevusklassid 

 

 
Joonis L 8.1 Seadmega Timber Grader MTG mõõdetud tulemuste väljatrükk 
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Lisa 9. Renoveerimislahenduste joonised 

 

Käesolevas lisas on toodud järgnevad joonised: 

 

Katuse plaan renoveerimislahendustega     1:100 

Sarikate plaan renoveerimislahendustega     1:100 

Lõige 1-1 renoveerimise lahendustega     1:100 

Lõige 3-3 renoveerimise lahendustega     1:100 

Lõige 5-5 renoveerimise lahendustega     1:100 

Sõlm 1 harjasõlm        1:10 

Sõlm 2 räästasõlm        1:10 

Sõlm 3 torni harjasõlm        1:10 

Sõlm 4 torni räästasõlm        1:10 

Harja tappühendus        1:10 

Müürilati sõrgtapp         1:10 

Vahepärlini sõrgtapp        1:10 
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Lisa 10. Konstruktsioonide tugevusarvutused 

 

Lumekoormus 

Hoone asub Tartu linnas – normatiivne lumekoormus maapinnal on 1,5 kN/m
2
. Elamul on 

katuse „B“ osas viilkatus kalletega 22° ja 26° ning katuse „A“ ja „B“ osades on viilkatus 

kaldega 55°. Lumekoormuse määramisel kasutatud standardit EVS-EN 1991-1-3:2006. 

Lumekoormus katusel : s= sk * µ1 = 1,5 * 0,8 = 1,2 kN/m
2
 

Lumekoormus kujutegur: µ1 = 0,8 

Arvutuslik lumekoormus katusele:  sd = γQ  * s = 1,5 * 1,2 = 1,8 kN/m
2
  

Lumekoormus katuse reaalpikkusele:  sα1 = sd * cosα1 = 1,8 * cos22° = 1,67 kN/m
2
  

      sα2 = sd * cosα2 = 1,8 * cos26° = 1,62 kN/m
2
 

      sα3 = sd * cosα3 = 1,8 * cos55° = 1,03 kN/m
2
 

 

Tuulekoormus 

Elamu asub piirkonnas, kus ümbruskonnas on madal tiheasustus ja hoone ümber leidub 

kõrghaljastust (lehtpuud). Maastikutüüp on III. Hoone kõrgus on 13,5 m („B“ osas) ja 18,5 

m (torni osas). Tuulekoormuste määramisel kasutatud standardit EVS-EN 1991-1-4:2007 

ja Ehituskonstruktori käsiraamatut. 

Arvutuslik tuulekoormus: wd = γQ * qp(ze) * cpe 

Tuule baasrõhk: qp = 526 N/m
2
  

Tuule koormuse arvestamisel ei ole katust tsoonideks jagatud, välja on toodud nii 

positiivsed kui negatiivseted tuulerõhu koormused. 

Katuse osa „B“: 

 wd (Bpos)= 1,5 * 526 * 0,57 = 449,73 N/m
2
  

 wd (Bneg)= 1,5 * 526 * -0,77 = -607,53 N/m
2
  

Katuse osad „A“ ja „B“: 

 wd (ABpos)= 1,5 * 526 * 0,7 = 552,3 N/m
2
  

 wd (ABneg)= 1,5 * 526 * -0,3 = -236,7 N/m
2
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Omakaalukoormused 

Omakaalude arvestamisel lähtutakse konkreetse materjali massist. Omakaalude määramisel 

kasutatakse standardeid ja Ehituskonstruktori käsiraamatut. Täpsed omakaalud leitakse iga 

konstruktsiooni juures eraldi. 

Katusekatte omakaal (vaskplekk 0,6mm paks). 

gk = 0,06 kN/m
2
 => gd(katus) = γG * gk = 1,2 * 0,06 = 0,072 kN/m

2
  

 

Puidu C24 mahukaal. 

gk = 3,5 kN/m
3
 => gd(puit) = γG * gk = 1,2 * 3,5 = 4,2 kN/m

3
  

 

Sarikate ja neelusarikate tugevuskontroll 

Tugevuskontrolli teostamisel lähtutakse uurmiste käigus leitud tugevusklassidest ja 

kahjustuste ulatusest vaata lisa 7. Katuse „B“ osale koostatakse kaks arvutusskeemi, sest 

katuse kalded ja silded on veidi erinevad. Lihtsustusena ei vähendata koormusi korstna 

äärtes paiknevatel sarikatel, kuna see on tugevuse kasuks. Kahjustuse arvestamine on 

tinglik, sest maksimaalse paindemomendi kohal (vahepärlini kohal) on sarikad 

kahjustuseta. 

 

Sarika B7 tugevuskontroll 

Ristlõige: 140x260mm, aga antud juhul on kahjustatud 25% ristlõikest seega jääkristlõige 

on ~115*240mm. Sarika pikkus on ~7,34m.  

Kahjustunud ala ulatus ristlõikest: 25% (tala otsas rohkem kui 50% vt tabel L 10.1) 

Hinnatud tugevusklass: C24 

Sarikatel 30mm paksune täislaudis (roovituseks) ja selle peal valtsitud vaskplekk. 

Sarikas mõjuvad samaaegselt surve ja paine. Sarika arvutamiseks leitakse kõik mõjuvad 

koormused (kõige negatiivsemas olukorras). Sarika arvutamiseks koostatakse 

arvutusskeem, kus arvestatakse vahepärlinit ja harjapärlinit tugedena. Sarika arvutusskeem 

on sisuliselt staatikaga määramatu jätkuvtala arvutamine. Sisejõudude määramisel 

kasutatakse programmi Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 

1) Sarikale mõjuvad omakaalud: 

gd(sarikas)= gd(katus) * ssarikas + gd(puit) * 0,03 * ssarikas + gd(puit) * 0,14 * 0,26 = 

0,072 * 1,67 + 4,2 * 0,03 * 1,67 + 4,2 * 0,14 * 0,26 = 0,48 kN/m 

2) Sarikale mõjuv lumekoormus: 

sd(sarikas)= sα * ssarikas = 1,67 * 1,67 = 2,79 kN/m 
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3) Sarikale mõjuv tuulekoormus: 

Sarika arvutamisel arvestatud suruvat tuulekoormust, mis tekitab paindemomenti. 

wd(Bpos))= wd(Bpos) * ssarikas = 0,45 * 1,67 = 0,75 kN/m 

4) Koormuskombinatsioon kandepiirseisundis: 

• qy= gd(sarikas) * cos22 + sd(sarikas) * cos22 + wd(Bpos) * ψ0 = 0,48 * 

cos22 + 2,79*cos22 + 0,75 * 0,6 = 3,48 kN/m 

qz = gd(sarikas) * sin22 + sd(sarikas) * sin22 = 0,48 * sin22 + 2,79* sin22 =  

1,22 kN/m 

5) Arvutusskeem: 

 

 

Joonis L 10.1 Katuse „B“ osa sarikate B4-B9 arvutusskeem 

6) Arvutiprogrammiga Robot leitud sisejõud (momendi epüür, pikijõud ja põikjõud): 
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Joonis L 10.2 Robotiga leitud paindemomendid (kN*m) ja reaktsioonid (kN) tähistega 

FX ja FZ toereaktsioonid. Ekstremaalsed väärtused punase ja rohelisega. 

 

 

Joonis L 10.3 Pikijõudude epüür sarikal B7 (väärtused kN). 

 

 

Joonis L 10.4 Põikjõudude epüür sarikal B7 (väärtused kN) 

7) Tugevustingimus surve koos paindega (painutatud ja surutud tala). 

1
* ,0,

,0,

2

,

,, ≤+










dccz

dc

dmcrit

dzm

fkfk

σσ

 

Maksimaalne paindepinge Roboti järgi on vahepärlini kohal: 

2,

,, /29,7
1104000

8050000
mmN

W

M

z

dz

dzm ===σ  

 mmNmkNM dz *8050000*05,8, ==  
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 3
22

1104000
6

240*115

6
mm

bh
Wz ===  

2

,, /79,12
3,1

8,0*6,0*24
mmNf dym ==

 

Maksimaalne survepinge vahepärlini kohal Roboti järgi 

2

,0, /094,0
240*115

2600
mmN

A

Fd

dc ===σ
 

2

,0, /19,11
3,1

8,0*6,0*21
mmNf dc ==

 

Nõtketeguri kcz leidmine: 

 Kriitiline paindepinge: 

2
2

05,0

2

, /6,31807400*
100*240

115*78,078,0
mmNE

hl

b

ef

critm ===σ
 

Kiivesaledus: 

087,0
6,3180

24

,

,

, ===
critm

km

mrel

f

σ
λ <0,75

 

� kcrit = 1 

Saleduse leidmine: 

72,71
3,69

4970*1
===

i

l
z

µ
λ

  => tuleb kasutada seda nõtketegurit 

 

3,69
12

240
==zi

 

01,3
2,33

100*1
===

i

l
y

µ
λ

 

 

2,33
12

115
==yi

 

3,022,1
7400

21

14,3

72,71

05,0

,0, >===
E

f kcz

rel π
λ

λ
 

Vahetegur k: 

( )[ ] ( )[ ] 34,122,13,022,12,015,03,015,0 22

,, =+−+=+−+= zrelzrelk λλβ
 

Kiivetegur: 



 148 

53,0
22,134,134,1

11

2222
, =

−+
=

−+
=

rel

zc

kk
k

λ
 

8) Sarika tugevuse kontroll: 

134,0
19,11*53,0

094,0

79,12*1

29,7
2

<=+








        => tugevustingimus on rahuldatud. 

Sarikas, mille tugevusklass on C24 ja ristlõikest on kahjustatud 25% peab antud 

olukorras vastu. 

 

Sama arvutusskeemi ja lahenduskäiguga, kuid erinevate koormuste, kahjustuse ulatuse ja 

tugevusklassiga sarikate B4-B9 tugevuskontrolli tulemused toodud tabelis L 10.1 

 

Tabel L 10.1 Sarikate tugevuskontrollid 

Sarika 

tähis 

Ristlõige 

(mm) 

Kahjustuse 

ulatus (%) 

Jääkristlõige 

(mm) 

Tugevusklass Mz,d 

(kNm) 

Fd 

(kN) 

Vastavus 

tugevus-

tingimusele 

B4 140x260 0 140x260 C22 7,24 2,34 vastab 

B4 140x260 50 102x180 C22 7,24 2,34 ei vasta 

B5 140x260 0 140x260 C14 7,24 2,34 vastab 

B5 140x260 5 136x255 C14 7,24 2,34 vastab 

B6 140x260 0 140x260 C16 8,05 2,6 vastab 

B6 140x260 15 135x230 C16 8,05 2,6 vastab 

B7 140x260 50 102x180 C24 8,05 2,6 ei vasta 

B8 sama mis B6 (0% kahjustusega) 

B9 140x260 5 136x255 C22 7,24 2,6 vastab 

 

Sarikate B1, B2 ja B3 tugevuskontroll 

Sarikas B1 

Ristlõige: 140x260mm (kahjustusteta) 

Kahjustunud ala ulatus ristlõikest: 0% 

Hinnatud tugevusklass: C20 

Sarikatel 30mm paksune täislaudis. Sarika pikkus on ~6,36m. 

Sarikas mõjuvad samaaegselt surve ja paine. Sarika arvutamiseks leitakse kõik mõjuvad 

koormused (kõige negatiivsemas olukorras). Sarika arvutamiseks koostatakse 

arvutusskeem, kus arvestatakse vahepärlinit ja harjapärlinit tugedena. Sarika arvutusskeem 

on sisuliselt staatikaga määramatu jätkuvtala arvutamine. Sisejõudude määramiseks 

kasutatakse programmi Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 

1) Sarikale mõjuvad omakaalud: 
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gd(sarikas)= gd(katus) * ssarikas + gd(puit) * 0,03 * ssarikas + gd(puit) * 0,14 * 0,26 = 

0,072 * 1,62 + 4,2 * 0,03 * 1,62 + 4,2 * 0,14 * 0,26 = 0,47 kN/m 

2) Sarikale mõjuv lumekoormus: 

sd(sarikas)= sα * ssarikas = 1,62 * 1,62 = 2,62 kN/m 

3) Sarikale mõjuv tuulekoormus: 

Sarika arvutamisel arvestatud suruvat tuulekoormust, mis tekitab paindemomenti. 

wd(Bpos))= wd(Bpos) * ssarikas = 0,45 * 1,62 = 0,75 kN/m 

4) Koormuskombinatsioon kandepiirseisundis: 

• qy= gd(sarikas) * cos26 + sd(sarikas) * cos26 + wd(Bpos) * ψ0 = 0,47 * 

cos26 + 2,62*cos26 + 0,75 * 0,6 = 3,31 kN/m 

qz = gd(sarikale) * sin26 + sd(sarikale) * sin26 = 0,47 * sin26 + 2,62* sin26 

=  1,39 kN/m 

5) Arvutusskeem: 

 

Joonis L 10.5 Katuse „B“ osa sarikate B1-B3 arvutusskeem 

6) Arvutiprogrammiga Robot leitud sisejõud (momendi epüür, pikijõud ja põikjõud): 
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Joonis L 10.6 Robotiga leitud paindemomendid (kN*m) ja reaktsioonid (kN) tähistega FX 

ja FZ toereaktsioonid. Ekstremaalsed väärtused punase ja rohelisega. 

 

 

Joonis L 10.7 Pikijõudude epüür sarikal B7 (väärtused kN). 

 

 

Joonis L 10.8 Põikjõudude epüür sarikal B7 (väärtused kN) 

7) Tugevustingimus surve koos paindega (painutatud ja surutud tala). 
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Maksimaalne paindepinge Roboti järgi on vahepärlini kohal: 
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Maksimaalne survepinge vahepärlini kohal Roboti järgi 
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Nõtketeguri kcz leidmine: 
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  => tuleb kasutada seda nõtketegurit 
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Vahetegur k: 
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8) Sarika tugevuse kontroll: 

112,0
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069,0

66,10*1

51,3
2

<=+








        => tugevustingimus on rahuldatud. 

Sarikas, mille tugevusklass on C20 ja ristlõikest on kahjustatud 0% peab antud 

olukorras vastu. 

 

Sama arvutusskeemi ja lahenduskäiguga, kuid erinevate koormuste, kahjustuse ulatuse ja 

tugevusklassiga sarikate B1-B3 tugevuskontrolli tulemused toodud tabelis L 10.2 

 

Tabel L 10.2 Sarikate B1-B3 tugevuskontrollid 

Sarika 

tähis 

Rist-

lõige 

(mm) 

Kahjustuse 

ulatus (%) 

Jääkristlõige 

(mm) 

Tugevus

klass 

Mz,d 

(kNm) 

Fd 

(kN) 

Vastavus 

tugevus-

tingimusele 

B1 140x260 10 137x240 C20 5,54 2,52 vastab 

B2 140x260 10 137x240 C18 5,54 2,52 vastab 

B2 140x260 50 102x180 C18 5,54 2,52 ei vasta 

B3 140x260 0 140x260 C22 5,54 2,52 vastab 

 

Neelusarikas A3 

Ristlõige: 140x270mm (kahjustusteta) 

Kahjustunud ala ulatus ristlõikest: 0% 

Hinnatud tugevusklass: C20 

Sarikatel 30mm paksune täislaudis. Sarika pikkus on ~7,75m. 

Sarikas mõjuvad samaaegselt surve ja paine. Sarika arvutamiseks leitakse kõik mõjuvad 

koormused (kõige negatiivsemas olukorras). Sarika arvutamiseks koostatakse 

arvutusskeem, kus arvestatakse vahepärlinit ja harjapärlinit tugedena. Sarika arvutusskeem 

on sisuliselt staatikaga määramatu jätkuvtala arvutamine. Sisejõudude määramiseks 

kasutatakse programmi Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 

1) Sarikale mõjuvad omakaalud: 
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gd(sarikas)= gd(katus) *2,24  + gd(puit) * 0,03 * 2,24 + gd(puit) * 0,14 * 0,27 = 

0,072 * 2,24 + 4,2 * 0,03 * 2,24 + 4,2 * 0,14 * 0,27 = 0,60 kN/m 

2) Sarikale mõjuv lumekoormus: 

sd(sarikas)= sα1 * 1,13 + s α1 * 1,11 = 1,67 * 1,13 + 1,03 * 1,11 = 3,03 kN/m 

3) Sarikale mõjuv tuulekoormus: 

Sarika arvutamisel arvestatud suruvat tuulekoormust, mis tekitab paindemomenti. 

wd(Bpos))= wd(Bpos) * 2,24 = 0,45 * 2,24 = 1,01 kN/m 

4) Koormuskombinatsioon kandepiirseisundis: 

• qy= gd(sarikas) * cos26 + sd(sarikas) * cos26 + wd(Bpos) * ψ0 = 0,6 * cos26 

+ 3,03*cos26 + 1,01 * 0,6 = 3,87 kN/m 

qz = gd(sarikale) * sin26 + sd(sarikale) * sin26 = 0,6 * sin26 + 3,03* sin26 =  

1,59 kN/m 

5) Arvutusskeem: 

 

Joonis L 10.9 Neelusarika A2 arvutusskeem 

6) Arvutiprogrammiga Robot leitud sisejõud (momendi epüür, pikijõud ja põikjõud): 
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Joonis L 10.10 Neelusarika A2 paindemomentide epüür (kNm) 

 

Joonis L 10.11 Neelusarika A2 pikijõudude epüür (kN) 

 

 
Joonis L 10.12 Neelusarika A2 põikjõudude epüür (kN) 

7) Tugevustingimus surve koos paindega (painutatud ja surutud tala). 
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Maksimaalne paindepinge Roboti järgi on vahepärlini kohal: 
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Maksimaalne survepinge vahepärlini kohal Roboti järgi 
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  => tuleb kasutada seda nõtketegurit 
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Vahetegur k: 
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8) Sarika tugevuse kontroll: 
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        => tugevustingimus on rahuldatud. Sarikas, 

mille tugevusklass on C14 ja ristlõikest on kahjustatud 0% peab antud olukorras 

vastu. 
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