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Eesti Rahva Muuseumi (ERM) varikatust võib pidada ainulaadseks Eestis. Katus on 70 meetrit lai ja 

konsoolne osa ulatub 21 m üle katuse peakandja. Katuse ohutuse seisukohalt on oluline, et katuse 

horisontaal- ja vertikaalliikumisi perioodiliselt jälgitakse. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida varikatuse vertikaalliikumisi perioodil sügis-talv-kevad ja 

lumeraskuse mõju katuse vertikaalasendile. Eesmärgi täitmiseks oli vaja luua varikatuse vahele 

kontrollmõõdistamise baasvõrk ja paigaldada täiendavaid vajumisreepereid. 

Kontrollmõõdistamiste eest vastutas Hades Geodeesia OÜ ja ERMi poolne esindaja oli Riigi 

Kinnisvara AS. Antud töö raames sai halbade ilmastikuolude ja muude põhjuste tõttu teostada vaid 

ühe mõõtetsükli 2017. aasta jaanuaris.  

Töö eesmärk jäi küll täitmata, aga antud töös on põhjalikult käsitletud baasvõrgu loomist, 

vajumisreeperite paigaldamist ning analüüsitud ka varasemaid mõõtmistulemusi. Varasemate 

mõõtmistulemustega võrreldes selgus, et varikatuse peakandja alumise vöö vajumisreeperite kõrguste 

muutus lähtekõrguse suhtes on aasta jooksul jäänud ± 1 cm sisse.  
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The Estonian National Museum displays an unique roof structure over its main entrance. The roof 

continuously slopes upwards until it forms a wedge shaped portico. The portico serves as a canopy 
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The goal of this thesis was to determine vertical movements of the roof structure over the period of 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti Rahva Muuseum (ERM) on loodud Eesti rahvale. Loodud, säilitamaks Eesti riigi ajalugu 

ja identiteeti. Muuseum on ehitatud oma eesmärgile vastavalt – 356 meetrit pikk ja 72 meetrit 

lai hoone mahutab korraga üle 3000 inimese. Gigantne hoone on lükanud Eesti ehitusmaastiku 

piire ja hoonet iseloomustavad mitmed ehituslikud väljakutsed.  

Üheks ehituslikuks väljakutseks oli peasissepääsu kohal olev varikatus (joonis 1). Varikatus on 

70 meetrit lai ja katuse konsoolne osa ulatub 21 meetrit üle katuse peakandja. See tähendab, et 

katus ei ole igast küljest toestatud, mis muudab katuse vastuvõtlikuks deformatsioonidele.  

 

Joonis 1. ERMi peasissepääsu varikatus  

Massiivne katus on oma mõõtmetelt võrreldav juba Tartu laululavaga. Varikatuse massiivsus 

tingib vajaduse vajumisvaatlustele. Vaatlusi on teostatud alates 2014. aastast. Viimane neist 

tehti 2015. aasta novembris ja seega tuleks jälgida, kuidas katus on alates viimasest vaatlusest 

liikunud ning kuidas katus käitub perioodil sügis-talv-kevad. Eelkõige tuleks jälgida katuse 

esiserva ja peakandja vertikaalliikumisi. 
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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata varikatuse peakandja ja esiserva vertikaalliikumisi ning 

lumeraskuse mõju varikatusele. Vertikaalliikumiste uurimiseks tuli paigaldada täiendavaid 

vajumisreepereid ja luua baasvõrk varikatuse vahele. 

Mõõdistamiste vastutavaks pooleks oli Hades Geodeesia OÜ Tartu osakond, ning ERMi 

poolseks esindajaks oli Riigi Kinnisvara AS-st Raigo Kalamees.  

Ehitiste kasutusperioodi algul on olulilne deformatsioone jälgida, et tagada ehitiste või nende 

osade ohutus. Pikaajaliste vertikaalsete deformatsioonide eripära on see, et nad aja jooksul 

aeglustuvad kuni nad lõpuks stabiliseeruvad. Küll aga esinevad lühiajalised muutused, mis on 

olemuselt taastuvad, näiteks lumekoormuse mõju katusele. Seetõttu tulebki ehitiste 

algusperioodil teostada vajumisvaatlusi tihedamini ja ehitise stabileerudes harvemini. Küll aga 

tuleks kontrollida deformatsioone erakorraliselt, kui esinevad oodatust suuremad koormused. 

Suurem koormus võib olla näiteks väga paks lumikate. 

Käesoleva töö esimeses peatükis on antud ülevaade deformatsioonidest, nende liikidest ja 

tekkepõhjustest. Samuti on keskendutud ka vajumisreeperite tüüpidele ja nende paigaldamisele. 

Teises peatükis on antud ülevaade ERMi baasvõrgu rajamisest ja vajumisreeperite 

paigaldamisest. Teises peatükis on veel lisaks käsitletud varikatuse konstruktsiooni ja antud ka 

ülevaade kindelpunktidest. Bakalaureusetöö kolmandas peatükis on käsitletud lähemalt 

mõõdistamise metoodikat, analüüsitud varasemaid vajumisvaatlusi ning esitatud mõõdistamiste 

tulemused. Töö lisadesse on välja toodud Riigi Kinnisvara AS-i poolt koostatud lähteülesanne, 

varasemate mõõdistamiste tulemused, mõõdistamiste täpsushinnangud ning kõik ülejäänud töö 

raames teostatud mõõdistamiste tulemused. 

Töö autor soovib avaldada tänu Merle Kivistikule ja Jakob Tullusele Hades Geodeesia OÜ-st 

ning Raigo Kalamehele Riigi Kinnisvara AS-st. Tänu neile sai antud töö võimalikuks. 
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1. DEFORMATSIOONIDE UURIMINE 
 

1.1. Deformatsioonide liigid 
 

Ehitiste deformatsioonid on ehitiste või ehitise osade horisontaal- ja vertikaalsuunalised 

liikumised (Kala 2008). Deformatsioonid on tugevalt seotud ehitise aluse pinnaga. Vello Kala 

klassifitseerib raamatus „Ehitusgeodeesia“ pinnase deformatsioonid kaheks – looduslikeks ja 

tehnogeenseteks. Looduslikud deformatsioonid tulenevad pinnase sees toimuvatest 

protsessidest. Näiteks hüdrotermaalsed muutused, mis on vee külmumine või sulamine pinnases 

kui ka niiskuse muutumine. Need deformatsioonid on valdavalt perioodilised ja taastuvad. Teine 

deformatsiooni tüüp on tehnogeenne, mis tuleneb inimtegevusest. Tehnogeenseid 

deformatsioone võib esile tuua kaeveõõnete rajamine, pinnasest vee või muude vedelike või 

gaaside välja pumpamine ja masinate tööst põhjustatud vibratsioon. 

Kala jaotab ehitiste deformatsioonid veel omakorda kaheks – horisontaalseteks ja 

vertikaalseteks. Vertikaalliikumised jagunevad järgmisteks alaliikideks: 

o vajumine, mis tekib aluspinnase tihenemisel ehitise raskuse all. Võib esineda pinnase 

enda kaalu jõul; 

o äkkvajumine, mis esineb pinnases oleva jäätunud vee sulamisel, vee lisandumisel või 

pinnase väljasurumine ehitise vundamendi alt; 

o pundumine või taastihenemine, mis esineb savipinnaste mahu muutumisel niiskuse ja 

temperatuuri mõjul; 

o langatus, mis esineb maa-aluste inimtegevuse tagajärjel rajatud tühemike varisemisel. 

Ehitustööde käigus surve aluspinnasele pidevalt kasvab ja suurenevad ka pinnase 

deformatsioonid. Ehitise valmides on surve aluspinnale konstantne ja vajumi suurus väheneb, 

ning lõppeb keskmiselt 10–12 aasta pärast (Kala 2008). Edasisi, perioodilisi, kuid taastuvaid, 

vajumeid võib põhjustada näiteks paks lumikate ehitise katusel.  
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1.2. Deformatsioonide uurimismeetodid 
 

Deformatsioonide uurimine on oluline eelkõige ehitiste või nende osade ohutuse tagamiseks. 

Vertikaal- ja horisontaalliikumiste suuruste teada saamiseks paigaldatakse vajumisreepereid, 

millele perioodiliselt määratakse koordinaate – ehitise algetappidel tihedamini ja 

deformatsioonide aeglustudes harvemini. Samuti jälgitakse ehitise deformatsioone erinevate 

koormuste all. Nendeks koormusteks võivad olla lumekoormus, temperatuuri muutused või 

tehislike koormuste lisamine.  

Deformatsioonide uurimiseks kasutatakse laserskanneerimist, GNSS seadmeid, 

trigonomeetrilist või geomeetrilist nivelleerimist. Deformatsioone võib määrata ka 

fotogrammeetriliselt, kuid sellega saab määrata ainult rajatise või hoone välisgabariitide 

liikumisi, ning võrreldes teiste meetoditega pole see väga täpne.  

Tartu laululava kõlaekraani kontrollmõõdistamistel (Sirk 2013) määrati vajumisreeperite 

koordinaadid, kasutades otselõigete meetodit, mis tähendab et vajumisreeperile mõõdeti ainult 

suunad. Eelnevalt vaatlusvõrk nivelleeriti vastavalt II klassi nivelleerimise nõuetele. Suunad 

mõõdeti vaatlusvõrgu punktidelt, mis ümbritsevad laululava. Reeperitele mõõdeti suunad igas 

seisupunktis kui nähtavus võimaldas.  

Calgary olümpiastaadioni katuse vertikaalasendi temperatuuri mõju (Teskey jt 2004) 

uurimiseks teostati kaks mõõtmistsüklit. Katusereeperitele mõõdeti nii X- ja Y-koordinaadid 

kui ka kõrgus, kusjuures kõrgused määrati lähtuvalt põrandapinnal asuvatest punktidest. 

Mõõtmised teostati otse katuse all seistes. Tahhümeeter oli tsentreeritud ühele kindelpunktile ja 

teisel kindelpunktil oli statiivi peal prisma. Esimesest punktist mõõdeti tagasivaade, seejärel 

kõikidele katuse vajumisreeperitele horisontaal- ja vertikaalsuunad. Pärast esimeses punktis 

lõpetamist  vahetati instrument ja tagasivaate prisma omavahel ära. Mõõdeti uuesti tagasivaade 

ning kõikidele katusepunktidele taas horisontaal- ja vertikaalsuunad.  

Rotterdamis kasutati äsja rajatud tunneli deformatsioonide uurimisel tavapärase tahhümeetrilise 

mõõtmise asemel laserskanneerimist (Van Gosliga jt 2006). Laserskanneerimise puudus 

tahhümeetri ees on küll väiksem täpsus, kuid laserskanneerimisel saadud punktipilv annab 

parema ülevaate tunneli üldisest kujust. See tähendab, et elektrontahhümeetriga mõõdistatakse 
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vaid üksikud valitud kohad, kuid samal ajal laserskanner katab terve tunneli pinna.  

Laserskanneerimist teostati varasemalt fikseeritud punktidelt, ning tekkinud punktipilved 

ühendati hilisema andmetöötlusega. Autorid järeldasid, et laserskanneerimine on tunnelite 

deformatsioonide uurimisel äärmiselt efektiive meetod.  

Laserskanneerimist on kasutatud ka Tallinna laululava deformatsioonide uurimisel (Mill ja 

Ellmann 2014). Laserskanneerimise teostamiseks rajati laululava ümber kindelpunktide võrk, et 

saaks hiljem punktipilvi omavahel siduda. Laululava skanneeriti kõlaekraani eest ja ka 

kõlaekraani pealt. Laserskanneerimine kujunes laululava deformatsioonide määramisel 

sobivaks meetodiks kuna tegu oli ligipääsmatu kohaga ja punktipilved andsid põhjaliku ülevaate 

laululava geomeetriast.  

 

 

1.3. Suuremate katusekonstruktsioonide deformatsioonide põhjused ja 

nende uuurimine 
 

Calgary olümpistaadioni deformatsioonide uurimises (Teskey jt 2004) toovad töö autorid välja 

staadioni katusele mõjuvate deformatsioonide põhjused. Need jaotatakse olemuselt kaheks: 

lühi- ja pikaajalised. Lühiajaliste deformatsioonide põhjusteks on: 

o konstruktsiooni enda raskus; 

o lumekoormus katusele; 

o tuulte koormus katusele; 

o temperatuuri muutused konstruktsioonis. 

Pikaajalised deformatsioonid tekivad järgmistel põhjustel: 

o betooni kokkutõmbumine/kahanemine (shrinkage of the concrete); 

o aluspinnases tekkivad muutused. 

Lumekoormuse mõju katuse vertikaalasendile on uurinud Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 

T.Mill ja A.Ellmann. Aastatel 2012–2013 teostasid nad Tallinna laululava kõlaekraani 

deformatsiooni mõõtmisi. Kõlaekraan on mõõtmetelt 73 m lai, 37 m pikk ja 32 m kõrge. Oma 

töös (Mill ja Ellmann 2014) kasutasid nad deformatsioonide suuruste määramiseks 

laserskaneerimist ja teostasid mõõtmisi kolmes tsüklis. Esimese tsükliga (novembris) määrati 
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kõlaekraani asend oma raskuse all, teine tsükkel teostati veebruaris, mil kõlaekraani kattis nende 

hinnangul ligi 70 tonni lund. Viimane tsükkel teostati maikuus, kui lumi oli ära sulanud ja 

eeldati, et kõlaekraan on taastanud oma esialgse asendi. Lumekoormuse mõjul oli katus oma 

esialgsest asendist kuni 11,3 cm madalamal. Viimane tsükkel näitas, et kõlaekraan ei olnud 

selleks ajaks oma algasendisse naasnud ja oli kohati kuni 3,8 cm allpool algasendist.  

Tuulekoormuse mõju oleneb katuse konstruktsioonist ja asendist. Näiteks laululavade 

kõlaekraanid on oma kuju tõttu tuulekoormusele vastuvõtlikud. Tallinna laululava 

kontrollmõõtmiste ajal oli tuule kiirus 5 m/s ja hinnati, et sellise kiirusega tuul avaldab vähest 

mõju kõlaekraanile (Mill ja Ellmann 2014).  

Calgary olümpiastaadioni deformatsioonide mõõdistamisel (Teskey jt 2004) uuriti temperatuuri 

mõju katuse vertikaalasendile. Selleks teostati kaks mõõtmistsüklit. Esimene, mil 

välistemperatuur oli –30 ºC. ja teine kui välistemperatuur oli  +20 ºC. Joonisel 2 on välja toodud 

kahe mõõtmistsükli erinevused. 

 

Joonis 2. Temperatuuri mõju Calgary olümpiastaadioni katuse keskmise lõigu vertikaalasendile 

(Allikas: Teskey jt 2004) 

Joonisel 2 tähistab roof node point katuse reeperi numbrit ja dH on kõrguste erinevus. Jaanuaris 

tehtud mõõtetsükkel on märgitud n-ö nullkõrguseks ja aprilli katuse vertikaalasendi muutused 
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on antud jaanuari tulemustest lähtuvalt. Tööst järeldub, et +20 ºC korral oli katuse keskosa kuni 

24 mm kõrgemal kui –30 ºC puhul. 

 

 

1.4. Vajumisreeperid ja nende paigaldamine 

 

Vajumisreeperid on ajas püsivad ja kohtkindlad punktid, millele on võimalik koordinaate 

määrata. Need punktid asetatakse hoone või selle osale nõnda, et nende liikumine ajas 

iseloomustaks võimalikult tõetruult hoone liikumist. Vajumisreepereid on kolme erinevat tüüpi– 

kleepsud, vaatlusprismad ja vaatlusreeperid.  

 

 

1.4.1. Kleepsud 

 

Kleepsud on väiksed ruudukujulised lehed, mille üks pool on reflekteeriv ja fikseeritud 

tsentriga. Teine pool on kaetud liimiga, mis aitab neid kleepida soovitud kohtadesse. Kleepsude 

eeliseks teiste vajumisreeperite ees on nende maksumus, nende paigaldamisel on palju 

võimalusi ning nad on ka oma olemuselt teistest palju lihtsamad. Puudusteks on halb 

ilmastikukindlus ja tsentrid võivad ajapikku ära kuluda.  

ERMi ehitusjärgus oleva peakandja kontrollmõõdistamistel kasutati Hades Geodeesia OÜ poolt 

vajumisreeperitena kleepse. Kleepsud paigaldati peakandja alumise vöö peale, kus neid kasutati 

kümnel erineval mõõdistustsüklil. Kusjuures viimasel mõõdistustsüklil olid osade kleepsude 

tsentrid kulunud ning need tuli taastada.  

Kleepsudest koosnenud vajumisreeperite võrku on kasutatud ka Horvaatia käsipalli staadioni 

„Arena Zagreb“ kontrollmõõdistamistel (Marendić jt 2011). Kontrollmõõdistamistel riputati 

katuse külge lisaraskusi, et jälgida katuse vastupidavust deformatsioonidele. Staadioni 

katusekonstruktsioon on keerulise disainiga rippkatus, mistõttu tuli ka vajumisreeperite 

paigaldus ja valik eelnevalt põhjalikult läbi mõelda. Vajumisreeperid paigaldadati katust ülal 

hoidvate sidevarraste peale. Sidevardad on ehituse poolest ümarad ja seetõttu oli parim valik 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%86
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just kleepsud. Kleepsud paigaldati nende sidevarraste peale (joonis 3), mis eeldatavalt pidid 

kõige enam raskust vastu võtma.  

 

Joonis 3. Vajumisreeper Horvaatia käsipalli stadiooni rippkatuse sidevarda peal (Marendić jt 

2011) 

Joonisel 3 on näha vajumisreeperina kasutatud kleepsu sidevarda peal. Punane kiri measuring 

tähendab tõlkes mõõdistamist ning alumine numbrikombinatsioon on vajumisreeperite võrgu 

süsteemi järjekorranumber. Kleepsu valimine vajumisreeperiks on põhjendatud, kuna kleepsu 

paindlik paigaldamine sobib ideaalselt sidevarda ümara kujuga ning on antud olukorras kõige 

lihtsam ja loogilisem lahendus võrreldes teiste vajumisreeperite tüüpidega.  

 

 

1.4.2. Vaatlusprismad 

 

Vaatlusprismad vajumisreeperitena on tavapärased prismad, mis on kohtkindlalt kinnitatud 

hoone külge. Prismade eeliseks on nende mugav ja kiire kasutamine. Samuti on nad 

vastupidavamad kui kleepsud ja võimaldavad automaatsuunamise programmide kasutamist. 

Prismade suurimaks puuduseks on nende kõrge maksumus ja keeruline paigaldus. 

Ameerika Ühendriikides Missouri osariigis võeti sildade deformatsioonide jälgimiseks 

kasutusele vaatlusprismadest koosnev võrk (Merkle ja Myers 2004). Varasemalt kasutati 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%86
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deformatsioonide jälgimiseks elektroonilisi andureid, mis salvestavad liikumist. Sildade puhul 

muutus problemaatiliseks nendele süsteemidele ligipääsetavus. Seetõttu otsustati 

vaatlusprismade kasuks. Lisaks paremale ligipääsetavusele on nad ka ilmastikule 

vastupidavamad ning prismade peale mõõdistamine on palju kiirem protseduur kui kogu 

andurite võrgu ülesseadmine. Joonisel 4 on välja toodud vaatlusprismade võrk silla all. 

 

Joonis 4. Vaatlusprismad silla külge kinnitatuna, Ameerika Ühendriikides, Missouri osariigis 

(Merkle ja Myers 2004) 

Calgary olümpistaadioni vaatlusvõrk koosneb katusekonstruktsiooni peale kinnitatud 

prismadest, kuid sellest hoolimata teostatakse kontrollmõõdistamisi hoopis lõigete meetodil, st 

prismade peale ei mõõdeta joonepikkusi vaid ainult nurgad. Seda seetõttu, et prismade 

peegelduv pind ei taga piisavat peegeldumist tahhümeetri jaoks. (Teskey jt 2004)  

Katusekonstruktsiooni kontrollmõõdistamistel (Teskey jt 2004) katsetati ka prismade peale 

mõõta laseriga, kuid selgus, et ilmselt prismade asetuse tõttu (joonis 5) on saadav joonepikkus 

vale ja saadakse seetõttu ka vale kõrgus.  
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Joonis 5. Vaatlusprisma kuju ja kiire peegeldumine selle pinnalt (Teskey jt 2004) 

 

Joonisel 5 kujutatud situatsiooni peetakse üheks võimalikuks põhjuseks, miks laseriga 

mõõdetud joonepikkus on vale. Nimelt vasakul kujutatud situatsioonil peegeldub laserkiir otse 

prisma pealt tagasi, kuid paremal oleval juhul peegeldub kiir varem tagasi ja mõõdetud 

joonepikkus tuleb lühem.  

 

 

1.4.3. Vaatlusreeperid 

 

Vaatlusreeperiteks võivad olla väiksed metallkuulikesed, metallvardad ja väiksed fikseeritud 

tsentri tähisega metallplaadid. Vaatlusreepereid saab kasutada ka lihtsalt märgisena, kuhu 

prismasau peale asetada ning prisma abil mõõta, kuid sellisel juhul peab olema reeperil prisma 

asetamiseks üheselt määratletud punkt. 

Tartu laululava kõlaekraani vajumisreeperiteks on 22 millimeetrise läbimõõduga metallkuulid, 

millele koordinaatide määramisel saab mõõta ainult suunad, sest joonepikkuste mõõtmine pole 

võimalik. Viimastest kontrollmõõdistamistest (Sirk 2013) järeldati, et mõõtmiste 

lihtsustamiseks ja täpsuse suurendamiseks tuleks praegused vajumisreeperid välja vahetada 

vaatlusprismade vastu.  
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2. EESTI RAHVA MUUSEUMI VARIKATUSE 

KONSTRUKTSIOON JA MÕÕDISTUSVÕRK 

 

2.1. Konstruktsioon 

 

ERMi varikatuse keskmes on massiivne peakandja, mille kogupikkus on 60 meetrit. 

Katusekonstruktsiooni peakandja toetub mõlemast otsast kandvatele raudbetoonist seintele. 

Peakandjaga risti on katusefermid (abikandjad), mis toetuvad peakandjale endale ja seinapoolne 

osa on kinnitatud seinte külge. Peakandjast väljapoole jääb abikandjate konsoolne osa, mis 

ulatub kuni 21 m kaugusele. Joonisel 6 on välja toodud varikatuse konstruktsiooni lahendus. 

 

 

Joonis 6. Ehitusjärgus ERMi varikatus (Osula 2015) 
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Abikandjate konsoolse osa esiserv on ehitatud eeltõusu all ehk esiserv kaardub keskosas 

ülespoole. Eeltõus aitab eelkõige lumekoormust vastu võtta – lumekoormuse all vajub eeltõus 

sirgeks. Joonisel 7 on skemaatiliselt näidatud, kuidas abikandjad toetuvad peakandja peal. 

 

 

Joonis 7. Varikatuse peakandja ja abikandjate põhimõtteline lahendus 

 

Joonisel 7 on välja toodud reeperite asukohad punaste ringidega. Abikandjate konsoolne osa ei 

ole terve katuse ulatuses sama pikk. Osad abikandjad ei toetu otseselt peakandja peale vaid seina 

peale ja seetõttu on ka konsoolne osa lühem.  

 

 

2.2. Ülevaade kindelpunktidest 

 

Eesti Rahva Muuseumi ümber on Metricus OÜ poolt rajatud baasvõrk. See koosneb kaheksast 

punktist – 4 punkti ühel pool maja ja 4 teisel pool. Punktid asuvad maa sees betoonsammaste 

peal. Hades Geodeesia OÜ rajas muuseumi ümber baasvõrgu punktidest lähtudes ajutised 

punktid. Need tähistati asfaltinaeladega, kleepsudega või markeriga tehtud märgistega. 

Baasvõrk ja ajutised punktid on rajatud tahhümeetriliselt ja ajutiste punktide puhul on kasutatud 

rippuvat käiku.  



18 

 

Kindelpunktide puhul on enamasti kasutatud paralleelselt L-Est 97 ja ehitussüsteemi 

koordinaate. Kõikide punktide puhul, mis jäid majast välja, eelistati L-Est 97 süsteemi, hoone 

siseselt kasutati ehituskoordinaatsüsteemi. Ehitussüsteemi X- ja Y- teljed on seotud ERMi 

peahoone ehitustelgedega, projektikohane ehituskõrguse null on BK-77 süsteemis 57,00 

meetrit. 

ERMi hoone on pikk ja kitsas, seetõttu oli mõistlik kasutada kohalikku koordinaatsüsteemi. 

Ehituskoordinaatsüsteemi eelised L-Est 97 koordinaatsüsteemi ees on X- ja Y- telgede asetus 

hoone suhtes. Ehituskoordinaatsüsteemi telgede seos ehitustelgedega loob paremad eeldused 

erinevate hälvete arvutamiseks. Nimelt varikatuse peakandja on peaaegu paralleelne 

ehitussüsteemi X- teljega. Samuti on ehitussüsteemi koordinaadid märksa lühemad L-Est 97 

koordinaatidest, mis teeb nad paremini loetavaks. Ehituskõrguse ja BK-77 kõrgussüsteemi 

puhul pole vahet kumba kasutada.   

 

 

2.2.1. Kontrollmõõdistamiste baasvõrgu rajamine 

 

Kontrollmõõdistamiste baasvõrgu rajamine algas 2. jaanuaril 2017. aastal. Välitemperatuur 

mõõdistamiste ajal oli Riigi Ilmateenistuse andmetel -2...-3ºC, tuule kiirus 1,5... 6 m/s loodest. 

Mõõtmised teostati elektrontahhümeetriga Topcon DS 103 AC.  Enne mõõdistamisi teostati 

horisontaal- ja vertikaalringi kollimatsioonivea kontroll.  

Kõrguste üles kandmiseks tuli eelnevalt katuseplaadid eemaldada, sest katuseplaadid varjasid 

nähtavust varikatuse vahele. Selleks oli vaja tõstukit katuseplaadi vastuvõtmiseks (joonis 8) kui 

ta oli kinnitustest vabastatud. 
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Joonis 8. Kõrguste varikatuse alla kandmine ja katuseplaadi eemaldamine 

Kui katuseplaat oli eemaldatud, sai tahhümeetriga viseerida üles varasemalt märgistatud 

tähisele. Tähised tehti katuse või seina konstruktsiooni peale markeriga. Mõõdistamiseks asetati 

tähise peale prisma. Kokku kanti üles 3 punkti. Tähiseid mõõdistati ühe täisvõttega. 

Kuna kasutati käsitsi suunamist ja punktide peale tuli asetada prisma, siis viisid mõõtmisi läbi 

kaks inimest. Üks neist viseeris elektrontahhümeetriga ja teine oli varikatuse vahel. Varikatuse 

vahel olev inimene märkis mõõdetavaid punkte ja juhendas milliseid plaate tuleks eemaldada. 

Ühe punkti puhul ilmnes et eemaldada tuleks kaks katuseplaati ja seega otsustati, et tehakse 

ajutise punkti märgistus peakandja peale. 

Peale koordinaatide üleskandmist viidi tahhümeeter varikatuse vahele (joonis 9) ja kasutati 

üleskantud punkte instrumendi orienteerimiseks. Seejärel asetati seina peale kleepsud, mis 

jäävad edasiste mõõdistamiste baasvõrguks. Kleepsudele mõõdeti koordinaadid täisvõttega. 

Kleepsud tähistati baasvõrgupunktide numbritega. Varikatuse kontrollmõõdistamise baasvõrk 

on välja toodud joonisel 10.  
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Joonis 9. Elektrontahhümeetri ülesseadmine varikatuse vahel 

 

 

Joonis 10. ERMi varikatuse kontrollmõõdistamiste baasvõrk (alusfail: Hades Geodeesia) 
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Joonisel 11 on välja toodud baasvõrgu rajamiseks kasutatud tähised. Joonisel on A-ga tähistatud 

baasvõrgu punkt, kus KL tähistab kuuluvust ja 2 on järjekorranumber. B-ga on varikatuse all 

asuv punkt, mida kasutati lähtepunktina kõrguse üles viimiseks ja C-ga on punkt V3, mille 

kaudu kanti koordinaadid varikatuse vahele. 

 

 

Joonis 11. Baasvõrgu rajamiseks kasutatud punktid 

Joonisel 11 B-ga on tähistatud analoog lähtekõrguse märgile, mis asub varikatuse all asuva 

betooni peal. Lähtekõrgus asub hoone vajumistsoonis. 

Baasvõrgu rajamisel pöörati tähelepanu sellele et lähtepunktid asuksid hoone peal – see 

võimaldab jälgida katuse vajumist nõnda, et hoone vajumit ei arvestata baaspunktide kõrgustes. 

Hoone vajub koos katusega ja nii saadaksegi ainult katuse vajum. Hoone vajumi saamiseks 

tuleks lähtekõrgus võtta eemal asuvalt reeperilt, mis ei asu vajumistsoonis. 

 

 

2.2.2. Vajumisreeperite paigaldamine 

 

Vajumisreeperid paigaldati varikatuse peakandja ülemise vöö ja katuse esiserva abikandjate 

otstele. Vajumisreeperiteks olid punast värvi kleepsud, mis sarnanevad joonisel 11 A-ga välja 

tooduga. Kleepsude tsenter on näpuga tunnetatav, sest kaks väikest värvilist ruudukest on 

ülejäänud kleepsu pinnnast kõrgemal. Tunnetatav tsenter oli oluline prismaga mõõtes – see 

andis võimaluse prisma saua ots täpselt fikseerida.  

Peakandja alumisele vööle oli juba eelnevalt paigaldatud vajumisreeperid, kuid halva nähtavuse 

ja kulunud tsentri tähiste tõttu otsustati, et alumise vöö kleepse hakkavad asendama ülemise vöö 
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kleepsud. Alumise vöö vajumisreeperid jäävad n-ö tagavara reeperiteks, juhul kui ülemise vöö 

kleepsudega peaks midagi juhtuma. Ülemise vöö vajumisreeperite kasutamine kiirendab 

tunduvalt mõõdistamiste läbiviimist. Alumisel vööl olid kleepsud igal teljel ja ka telje vahel, 

kuid uued kleepsud paigaldati ainult telgede vahele. Joonisele 12 on märgitud punaste ringidega 

vajumisreeperite asukohad. Alumine punane ring tähistab alumise vöö kleepsu ja ülemine 

ülemist.  

 

Joonis 12. Peakandja alumise ja ülemise vöö vajumisreeperite asukohad 

Peakandja vajumisreeperid paigaldati silmamõõduliselt samale kõrgusele, kuid siiski ei ole 

fikseeritud ühegi pinnaga. Vajumisreepereid on paigaldatud kahe inimese poolt – erinev 

kõrguslik tunnetus. Sellest tulenevalt ei iseloomusta reeperite kõrgused peakandja vertikaalset 

asendit. Vertikaalset asendit, täpsemini selle liikumist, hakkavad iseloomustama 

vajumisreeperite vajumid eri mõõtetsüklite ajal. 

Varikatuse esiserva geomeetria jälgimiseks paigaldati kleepsud abikandjatele iga telje vahele ja 

ka katuse äärtele. Erinevalt peakandja vajumisreeperitest, paigaldati kleeps horisontaalsele 

pinnale, mis tähendas, et kleepse pidi mõõtma prisma ja prismasaua abiga. Joonisel 13 on välja 

toodud, kuidas abikandjate vajumisreepereid mõõdistati. 
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Joonis 13. Varikatuse esiserva vajumisreeperite mõõdistamine 

Varikatuse esiserva vajumisreeperid paigaldati võimalikult katuse esiserva lähedale. Reeperite 

paigaldamisel sai määravaks ligipääsetavus ja nähtavus. Lähteülesande kohaselt tulnuks 

reeperid paigaldada umbes 2,4 m kaugusele katuse esiservast, kuid olude sunnil paigaldati 

reeperid kaugemale kui 3 m. Üheks oluliseks mõjutajaks oli varikatuse konstruktsioon – katus 

koondub esiservas kokku. Varikatuse vahel ei olnud piisavalt ruumi, et oleks saanud 

vajumisreepereid paigaldada esiservale lähemale.  

Vajumisreeperite horisontaalne paigutus annab paremad tingimused esiserva geomeetria 

muutuste jälgimiseks, kuna kõikide kleepsude kõrgused olid fikseeritud abikandja enda pinnaga. 

Joonisel 14 on välja toodud vajumisreeperite asukoha skeem. 
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Joonis 14. Varikatuse vajumisreeperite asukoha skeem (alusfail: Hades Geodeesia OÜ) 

Punasega tähistatud ja V- tähisega punktid on peakandja alumise vöö kleepsud, RP 1, 3 ...17 on 

ülemise vöö kleepsud ning RP 2, 4... 18 ja 19 on esiserva geomeetria jälgimiseks paigaldatud 

vajumisreeperid. Vajumisreeper V8L ei ole kasutusel. 
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3. EESTI RAHVA MUUSEUMI KONTROLLMÕÕTMISED 
 

3.1. Lähteülesanne 
 

Lähteülesanne on koostatud Riigi Kinnisvara AS poolt. Lähteülesande terviktekst on välja 

toodud lisas 1. Lähteülesanne on alusdokument varikatuse kontrollmõõdistamistele, kuid 

reeperite asukohad ja mõõdistamise metoodikad lepiti kokku Merle Kivistiku (Hades Geodeesia 

OÜ), Raigo Kalamehe (Riigi Kinnisvara AS) ja töö autori omavahelistel kohtumistel. 

Lähteülesanne annab juhised mõõdistuspunktide asukoha, mõõdistamiste perioodilisuse ja 

tulemuste vormistamise kohta. Lähteülesandes käsitletakse kolme erinevat mõõdistatavat 

konstruktsiooni osa (mõõdistuspunkti). Nendeks on varikatuse esiserv, peakandja ja peakandja 

toepunktid raudbetoonpostide peal. Antud töös käsitletakse neist kahte. Toepunktide kõrguste 

fikseerimine jääb järgnevatesse mõõdistustsüklitesse.  

 

 

3.2. Varasemad mõõtmised 
 

Varasemalt on peakandjale tehtud 9 mõõtmistsüklit. Esimene neist 21. augustil 2014. aastal ja 

viimane 13. novembril 2015. aastal. Kõik tsüklid on teostatud ajal, mil välitemperatuur oli 

nullist kõrgem. Mõõtmistsüklid teostati ehituse ajal ja peakandjat koormati raskustega, et jälgida 

peakandja liikumisi raskuste all. Vajumisreeperiteks olid kleepsud peakandja alumisel vööl (vt 

ptk 2.2.2).Varasemate mõõtmistsüklite ajal ei varjanud katuseplaadid peakandjat ning mõõtmisi 

sai teostada maapinnal. Hilisemad tsüklid mõõdistati kui elektrontahhümeeter asus varikatuse 

vahel olevate kõndimisplaatide peal. Varasemate mõõtmiste tulemused on välja toodud lisas 2. 

Esimest ja viimast mõõtetsüklit võrreldes ilmneb, et viimase mõõtetsükli ajal olid reeperite 

kõrgused peakandja keskosas peaaegu 9 cm madalamal kui nad olid esimese mõõtetsükli ajal. 

Suurimad kõrguste erinevused olid 6. mõõtetsüklil, mis teostati 31. juulil 2015. aastal – 

peakandja keskosas peaaegu 20 cm. Selline muutus oli tingitud peakandja tehislikust 

koormamisest. Peale 6. tsüklit koormused eemaldati ja peakandja hakkas oma esialgset asendit 

taastama. Viis päeva hiljem teostatud mõõtetsükli tulemustest järeldus, et konstruktsioon oli 

taastanud oma asendit 9 cm võrra. 
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Peakandja keskosa ja otste vajumite jälgimiseks läbi aja on koostatud graafik (joonis 15). Otste 

reeperid (Rp9 ja Rp18) valiti mitte täiesti peakandja otsast, vaid mõlemalt poolt kolmas reeper. 

Keskossa jäi kaks reeperit ja nendest valiti Rp13, mille puhul oli näha suuremaid vajumeid.  

 

Joonis 15. Peakandja alumise vöö vajumisreeperite vajumite võrdlus. Ühikud millimeetrites 

Joonisel 15 on võrreldud omavahel kolme peakandja alumise vöö vajumisreeperi vajumit 

erinevatel tsüklitel. Kõik vajumid (hälbed) on arvutatud esimese mõõtetsükli suhtes.  

Graafikult on näha, et peakandja otste vajumid on püsinud mõõtmistsüklite jooksul 

ühesuurused. Keskosa vajumisreeperi puhul on hälbed märksa suuremad ning vajumite vahe 

võrreldes otste reeperitega on mõõtmistsükli lõpus suurem kui ta oli mõõtmistsüklite alguses. 

 

 

3.3. Mõõdistamise metoodika 

 

Varikatuse kontrollmõõdistamisel kasutati trigonomeetrilist nivelleerimist. Mõõdistati 

kleepsude ja prisma abil. Vajumisreepereid mõõdistati kolme täisvõttega. Peakandjal asuvate 

kleepsude puhul tuli kasutada käsitsi suunamist ning prismaga mõõtmisel kasutati automaatset 

lukustamist. Prismaga mõõdistamiseks tuli prisma asetada saua külge teistpidi ja prisma kõrgus 

sisestada instrumenti miinusmärgiga. 

1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10

Rp9 22 25 72 76 133 75 80 59 61

Rp13 30 37 109 115 196 110 117 86 92

Rp18 23 26 73 80 139 77 86 59 65
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Mõõdistamisel osales kaks inimest. Üks inimene oli instrumendi taga ja teine oli prismaga ning 

hoolitses ka märkmete eest. Üles märgiti, mis vajumisreeperid olid mõõdistatud ja mida oli vaja 

veel mõõta. See oli vajalik, sest keskkond oli küllaltki homogeenne ja võis jääda mulje, et mõni 

vajumisreeper oli juba mõõdistatud. Kahe inimese osalemine mõõdistamisel võimaldab mõõta 

peakandja ja esiserva vajumisreeperid ühest seisust.  

Kogu mõõdistamine toimus ebastabiilses keskkonnas, sest instrument tuli üles seada 

kõndimiseks mõeldud raudplaatide peale. Raudplaadid kõikusid ning olid ümbritsevast 

tegevusest kergesti mõjutatavad. Seega oli ka tahhümeeter pidevas liikumises ning digitaalloodi 

täppishorisonteerimine ei olnud võimalik. Seetõttu tuli jälgida, et isik, kes tegutses instrumendi 

juures ei liiguks terve mõõtmiste kestel. Toimus tööjaotus, kus tahhümeetriga mõõtja oli 

liikumatult instrumendi juures ja hoolitses peakandja vajumisreeperite mõõdistamise eest, ning 

teine isik hoolitses esiserva vajumisreeperite mõõdistamise eest. Tahhümeetri juurest lahkumise 

korral väljus instrumendi kompensaator tööpiirkonnast. 

Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise vajadust on uurinud Joonas Kütt (Kütt 2016) Eesti 

Maaülikoolist. Uurimuses järeldati, et seni kuni tahhümeeter on kompensaatori tööpiirkonnas, 

siis kaldest tingitud vead kompenseeritakse. Töös kasutatud instrumendil, Topcon DS 103 AC, 

kompensaatori tööpiirkonna ulatus on ± 6’ . Samuti teavitab instrument alati kui kompensaator 

väljub tööpiirkonnast. Täpsuse kontrollimiseks teostati alati peale orienteerimist ja seisupunktis 

lõpetades katsemõõtmine. See tähendab, et mõõdeti punktile, mille koordinaadid olid teada ja 

võrreldi vahesid. 

 

 

3.4. Kontrollmõõdistamine 

 

Kontrollmõõdistamine algas 5. jaanuaril, mil välitemperatuur oli -14...-16 ºC ja tuule kiirus 2,5... 

7,1 m/s kirdest. Enne kontrollmõõdistamisi täiendati eelnevalt baasvõrku ja rajati seinte peale 

punkte juurde. Seejärel asuti paigaldama kleepse peakandja ülemise vöö peale. Kuid suure 

külma tõttu kleepsud ei jäänud metalli külge, ning seetõttu otsustati mõõdistamine edasi lükata. 

Mõõdistamine jätkus 10. jaanuaril, mil temperatuur oli 0...-2 ºC ja tuule kiirus 2,2...8,1 m/s 

kirdest. Seekord ei esinenud kleepsude paigaldamisega probleeme ning mõõdistamine kulges 
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sujuvalt. Mõõdistamisel kasutati instrumendi orienteerimiseks eelnevalt paigaldatud baasvõrgu 

punkte ja orienteeriti vaba seisupunkti meetodil. Ühest seisust sai kehva nähtavuse tõttu mõõta 

umbes kolme alumisel vööl paiknevat kleepsu. Ülemise vöö ja ka esiserva otste mõõdistamisel 

ei olnud nähtavusega probleeme, kuid mõõdistati ikkagi umbes 2-3 reeperit ühest seisust. 

Peakandjal asuvate kleepsude mõõdistamise puhul jälgiti, et instrumendi ja kleepsu vahel ei 

tekiks liiga teravat nurka. Mõõdistamist alustati peakandja vajumisreeperitest, mille puhul pidi 

kasutama käsitsi suunamist reeperite tsentrisse. Esmalt mõõdeti peakandja reepereid, seejärel 

esiserva kleepse. Esiserva kleepsude puhul kasutati prismat ehk käsitsi suunamine ei olnud enam 

vajalik.  

Kontrollmõõtmistel selgus, et baasvõrgu punktid, mis jäid teisele poole peakandjat, on kasutud. 

Seda seetõttu, et instrumenti sai üles seada ainult valitud kohtades ja neis üksikutes kohtades ei 

olnud nähtavust baasvõrgu punktidele, mis jäid teisele poole peakandjat. See tegi katuse 

keskosas instrumendi orienteerimise keeruliseks. 

Järgmine mõõtetsükkel on eeldatavasti 2017. aasta suvekuudel. Mõõdistamisi hakkab olema 

kaks korda aastas – suvel ja talvel. Mõistagi tuleb suurema lumekoormuse korral teha mitu 

erakorralist mõõtetsüklit. Hades Geodeesia OÜ poolt loodud baas- ja vaatlusvõrk on loonud 

eeldused, et mõõdistamised on korratavad ja lihtsasti läbi viidavad. Tulevaste mõõdistamiste 

puhul on oluline, et kasutatakse samu lähtekõrgusi, mis on varasemalt kasutusel olnud (vt ptk 

2.2.1.). See tähendab et kõrgust ei tohiks tuua kaugemal asuvatest polügonomeetria punktidelt. 

 

 

3.5. Mõõtmistulemused 

 

ERMi varikatuse kontrollmõõdistamiste raames oli planeeritud 3 mõõtetsüklit, et uurida 

varikatuse asendit enne lumekoormust, selle ajal ja peale lume sulamist. Kahjuks ei toonud 

2016/17 talv piisavalt paksu lumikatet et neid mõõtmisi teostada. Seetõttu sai lõputöö autor 

osaleda ainult ühes mõõtetsüklis. Mõõtetsükli tulemused on järgnevates peatükkides välja 

toodud. 
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Mõõtmistulemuste täpsuste hindamiseks on arvutatud keskmine ruutviga (krv) Gaussi valemiga 

(valem 3.1.). Krv iseloomustab mõõtmiste täpsust ning on ka eriti tundlik suuremate vigade 

suhtes (Ruus 2012). Igale punktile mõõdeti kolm täisvõtet, nendest täisvõtetest arvutati 

aritmeetiline keskmine. Juhuslikud vead arvutati igale täisvõttele erinevusena keskmisest 

tulemusest. 

m = ± √
[∆]2

𝑛
,                     (3.1.) 

kus [∆]2– juhuslike vigade ruutude summa; 

       n – mõõtmiste arv. 

 

Samuti arvutati ka krv täpsuse hindamiseks tulemuse krv valemiga 3.2.  

𝑚𝑚=
𝑚

√2𝑛
,                     (3.2.) 

kus m – keskmine ruutviga; 

      n – mõõtmiste arv. 

 

Iga mõõdetud punkti krv on välja toodud lisas 3. Täpsushinnangutest järeldub, et Y- koordinaadi 

puhul tehti suuremaid vigu kui X-koordinaadi puhul. X-koordinaattelg on paralleelne 

peakandjaga ja Y-telg sellega risti. See tähendab, et vead tulid pigem joonepikkustest kui 

suunamisest. Sama seaduspärasus kehtib ka varikatuse esiserva vajumisreeperite 

mõõdistamisel, mille puhul kasutati mõõdistamiseks prismat ja automaatsuunamist. Enim 

kõrguslikke vigu tehti peakandja alumise vöö vajumisreeperite puhul.  

 

 

3.5.1. Peakandja 

 

Peakandja alumise vöö mõõdistamine oli ühekordne, st et edaspidi mõõdetatakse ainult ülemisel 

vööl asuvaid reepereid. Tabelisse 1 on koondatud varasemate mõõtmiste eeskujul reeperite 

kõrgused. Tasub märkimist, et kahe viimase tsükli vahe oli üle aasta ja vahepeal ei kontrollitud 

lähtepunkti (vt ptk 2.2.1.) kõrgust. Lähtepunkti kõrguse mitte kontrollimine oli sihilik tegevus. 
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Antud töö käigus teostatud tsükli ja ka eelmiste tsüklite puhul on kasutatud ühte ja sama 

lähtekõrgust. Alumise vöö vajumisreeperite mõõdistamiste tulemused on välja toodud lisas 4. 

Tabel 1.  Peakandja alumise vöö vajumisreeperite kõrgused 

Aeg 10.01.17 

Tsükli nr. 

10 

  

Reeperi 

nr. 

Kõrgus 

m 

Temperatuur 

C° 

Vajum mm 

  

9-10 1-10 

Rp6/v16 9,196 

0…-2 

3 12 

Rp7/v15 9,204 5 33 

Rp9/v13 9,237 2 61 

Rp10/v12 9,235 10 77 

Rp11/v11 9,249 1 81 

Rp12/v10 9,245 4 89 

Rp13/v9 9,245 6 92 

Rp14/v8 9,244 8 96 

Rp15/v7 9,241 8 93 

Rp16/v6 9,236 10 90 

Rp17/v5 9,230 9 78 

Rp18/v4 9,219 6 65 

Rp19/v3 9,203 7 51 

Rp20/v2 9,189 -2 35 

Rp21/v1 9,179 -2 17 

 

Tabelis 1 on antud kaks erinevat reeperi numbrit – kaldkriipsu ees asuv on vana süsteemi tähis 

ja teine tähistab ajutist numeratsiooni. Miinusmärgiga vajum näitab, et reeperi kõrgus on 

kasvanud ja ilma märgita näitab vajumist. Samuti puudub tabelis Rp8/V14, kuna mõõdistamistel 

tehti jäme viga.  

Peakandja ülemise vöö vajumisreeperite mõõdistamistulemused on välja toodud lisas 5. Nende 

reeperite mõõtmine sujus tunduvalt paremini kui alumise vöö kleepsude mõõdistamine, sest neil 

on parem nähtavus ja neid on ka poole vähem. Samuti suudeti vältida jämedaid vigu. Kahjuks 

oli nende reeperite mõõdistamine esmakordne ja seetõttu pole neid millegagi võrrelda. 

Kuna instrumendi orienteerimine oli katuse keskosas keeruline, siis kasutati orienteerimisel 

lisapunktina ülemise vöö kleepse. Seda kasutati viimase abinõuna ja sel juhul ei kasutatud 

rohkem kui ühte ülemise vöö kleepsu elektrontahhümeetri orienteerimiseks. Orienteerimiseks 
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kasutati alati vähemalt kolme tähist. Vajumisreeperite kasutamine orienteerimiseks on ohtlik 

sellepärast, et nõnda võib vajumisreeperi mõõdistamisel tehtud viga edasi kanduda. Järgmiste 

mõõtetsüklite puhul oleks oluline, et varikatuse keskosas orienteerimise probleemile leitakse 

lahendus.  

 

 

3.5.2. Varikatuse esiserva geomeetria 

 

Esiserva vajumisreeperite mõõdistamine oli kogu vajumisvaatluste kiireim ja lihtsaim 

protseduur. Prisma kasutamine elimineerib vajaduse käsitsi suunata, mis kiirendab oluliselt 

mõõdistamist. Mõõdistamise tulemused on välja toodud lisas 6 

Varikatuse esiserva vajumisreeperite paiknemine iseloomustab esiserva geomeetriat. Nimelt on 

varikatuse esiserv ehitatud ülatõusu all, et paremini lumekoormust vastu võtta. Esiserva 

geomeetriat jäljendav graafik on välja toodud joonisel 16. 

 

 

Joonis 16. Varikatuse esiserva reeperite kõrguste graafik. Kõrgused BK-77 süsteemis, ühikud 

meetrites 

 

Graafikult on näha, et katuse servas, kus on pikem konsoolne osa, on ka abikandjad asetatud 

kõrgemale. Kõrgeim koht (RP4) on madalaimast kohast (RP19) 14,3 cm kõrgemal.  
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KOKKUVÕTE 

 

Deformatsioonide uurimine on oluline eelkõige hoonete ohutuse seisukohalt. Vajumisvaatluste 

teostamine määrab hoonete või selle osade horisontaal-ja vertikaalliikumised ajas. Nende 

liikumiste teada saamiseks on vaja kohtkindlaid punkte – reepereid. Reeperite kõrgused 

määratakse alati mingisuguse pinna või teise kõrguse suhtes. ERMi varikatuse puhul jälgitakse 

vajumit muuseumi enda suhtes.  

Käesoleva töö eesmärk oli määrata varikatuse peakandja ja esiserva vertikaalliikumised 

perioodil sügis-talv-kevad ja  uurida lumeraskuse mõju katuse asendile. Töö eesmärgi täitmiseks 

oli vaja paigaldada täiendavaid vajumisreepereid ja luua baasvõrk edasisteks 

vajumisvaatlusteks. 

Kahjuks ei saanud antud töö raames uurida varikatuse peakandja ja esiserva vertikaalliikumisi 

perioodil sügis-talv-kevad ja lume raskuse mõju varikatusele. Põhjus, miks ei saanud uurida 

vertikaalliikumisi ülalnimetatud perioodil on see, et algselt oli töö autor ainus, kel oli huvi 

teostada vajumisvaatlusi varikatusele. Hades Geodeesia OÜ pakkus algselt vaid konsultatsiooni. 

ERMist õigete inimeste leidmine ja nendega suhtlemine võttis palju aega. Õigeks inimeseks 

osutus Raigo Kalamees Riigi Kinnisvara AS-st. Temaga suheldes ilmnes, et ka Riigi Kinnisvara 

AS-il on huvi vajumisvaatluste vastu, kuid nende teostamine oleks töö autoril üksinda käinud 

üle jõu. Seejärel võttis Hades Geodeesia OÜ vastutuse mõõtmiste eest üle. Nendel põhjustel jäid 

vajumisvaatlused hilja peale ja mõõtmistega sai alustada alles 2017. aasta jaanuaris. Samuti ei 

toonud järelejäänud talvekuud piisavalt paksu lumikatet. Hades Geodeesia OÜ ja Riigi 

Kinnisvara AS vahel on kokku lepitud, et järgmine mõõtetsükkel toimub 2017. aasta 

suvekuudel. Tulevikus on plaanis teha kaks mõõdistustsüklit aastas, üks talvel ja teine suvel. 

Mõistagi, suurema lumekoormuse korral tuleks teostada ka erakorralised mõõtetsüklid. 

Mõõdistati kolme erinevat konstruktsiooni osa – varikatuse esiserv, peakandja alumine ja 

ülemine vöö. Mõõdistuspunktidele ja ka baasvõrgu punktidele anti distinktiivne kood, mis aitas 

neid üksteisest eraldada. Peakandja alumise vöö mõõdistamine toimus viimast korda, kuna 
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vajumisreeperitele oli halb nähtavus ja reeperite tihedus oli suurem kui vaja. Kuid alumise vöö 

vajumisreeperid jäeti alles ja jäävad tagavara põhimõttel sinna püsima. Järgmised 

mõõdistustsüklid hõlmavad endas peakandja ülemise vöö ja varikatuse esiserva mõõtmist. 

Kuna töö raames teostati ainult üks mõõdistamistsükkel, siis ei saanud varikatuse kõrgusliku 

asendi muutumist põhjalikumalt uurida. Küll aga oli võimalik võrrelda peakandja alumise vöö 

mõõdistamisel saadud tulemusi eelmiste mõõdistamistsüklitega. Sealt järeldus, et reeperite 

kõrguslikud erinevused jäid kõik 1 cm piiresse. Kahe äärmise vajumisreeperi puhul oli isegi 

näha 2 mm suurust tõusu. 

Veel on töö tulemustest näha varikatuse esiserva geomeetria. Vajumisreeperite paigalduskoht 

võimaldas läbi reeperite kõrguste kontrollida abikandjate varieeruvat kõrguslikku asendit – 

abikandjate konsoolne osa moodustab eeltõusu. See tähendab, et abikandjate otsad ei asu kõik 

samal kõrguslikul tasandil vaid on keskkohas paigutatud kõrgemale. Tulevikus tuleks uurida 

kas lumekoormuse all vajub eeltõus sirgeks. 

Mõõdistamised ei toimunud ilma probleemideta. Selleks et järgmised mõõtmised kulgeksid 

probleemideta on järgnevalt toodud mõningad soovitused. Üheks suurimaks probleemiks oli 

elektrontahhümeetri orienteerimine varikatuse keskkohas. Nimelt ei olnud nähtavust baasvõrgu 

punktidele ja selle lahendamiseks peaks enne mõõdistamiste alustamist kandma katuse alla 

mõned ajutised punktid – markeriga märgitud punktid katusekonstruktsiooni elementide peal. 

Need punktid oleks soovituslik teha horisontaalsele pinnale ja kasutada orienteerimisel prismat. 

Iga tsükli algul peab ajutised punktid uuesti üle mõõtma. 

Mõõdistamine on kõige efektiivsem kui mõõdistamisel osaleb kaks inimest. Üks on 

elektrontahhümeetri taga ja suunab käsitsi peakandja kleepsude peale ja teine mõõdistab 

prismaga varikatuse esiserva vajumisreepereid. See on vajalik sellepärast, et tahhümeeter asub 

ebastabiilses keskkonnas ja peale instrumendi juurest lahkumist pole ta enam loodis. Samuti on 

mõõdistamist kõige arukam alustada kummastki peakandja otsast. Kõigepealt mõõdistada 

peakandja kleepsud ja seejärel esiserva vajumisreeperid. 

Igal mõõtetsüklil tuleks kontrollida ka alumise vöö kleepse ja vajadusel kulunud tsentrid 

taastada. Alumise vöö kleepsud on küll tagavara kleepsud, kuid sellest hoolimata oleks mõistlik 
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ka neid korras hoida. Alumise vöö kleepsudega on tehtud 10 mõõdistustsüklit ja need andmed 

võivad olla tulevikus kasulikud.  

Mõõdistamiste täpsuse paremaks hindamiseks oleks soovituslik salvestada ka mõõtmiste 

toorandmed. Antud töö raames kontrolliti täpsust peale seisupunkti loomist ja ka seisupunktis 

lõpetades, kasutades katsemõõtmist. See tähendab, et peale orienteerimist mõõdistati punktile, 

mille koordinaadid olid teada ja seejärel võrreldi neid omavahel. Täpsuse hindamiseks on välja 

arvutatud keskmine ruutviga igale punktile, kuid toorandmete kaudu saaks arvutada 

trigonomeetrilise nivelleerimise täpsuse.  

Käesoleva bakalaureuse astme lõputöö suurim panus Eesti Rahva Muuseumi 

vajumisvaatlustesse oli kontrollmõõdistamiste alustamine töö autori initsiatiivil. Töö raames 

mõõdistati esimene mõõtetsükkel peale ehituse aegset mõõdistamist ja rajati eeldused edasisteks 

mõõdistamisteks – baasvõrgu loomine ja vajumisreeperite paigaldamine. Samuti on töösse 

koondatud varasemad mõõdistamise tulemused ja ka neid analüüsitud. Kõik vajalikud 

mõõdistamistulemused on koondatud antud töö lisadesse ja tööd saab kasutada ka 

juhendmaterjalina edasisteks mõõdistamisteks. 
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DEFORMATION SURVEY OF A LARGE ROOF STRUCTURE 

AT THE ESTONIAN NATIONAL MUSEUM 

 

SUMMARY 

 

Deformation surveys assure that buildings exhibit a safe deformational behaviour. These 

surveys determine horizontal and vertical movements of the buildings periodically. In order to 

determine horizontal and vertical movements, observation points and benchmark heights are 

required to be installed. In case of the Estonian National Museum’s roof structure, the height of 

the roof is determined relative to the museum itself. Meaning that benchmark heights are 

installed on the building. 

The roof at the Estonian National museum is unique in Estonia. The roof continuously slopes 

upwards until it forms a wedge shaped portico at the main entrance. The portico serves as a 

canopy which trusses form a 21 metre long cantilever roof over the primary tryss. The primary 

truss spans 60 metres and is supported on both ends. 

The purpose of this thesis was to determine vertical movements of the roof structure during a 

period of autumn-winter-spring. Additonally, to determine the effects of snow weight on a roof.  

Unfortunately only one epoch was measured, due to bad weather conditions and reasons beyond 

the control of the author. Although the one measured epoch paved the way for additional epochs, 

it did not give a sufficient amount of data to analyse the roof’s vertical movements. On the other 

hand, the primary truss’s bottom chord observation points have had earlier measurements taken, 

which could be analysed. Also, the installation of observation points and benchmarks is well 

covered in this thesis. 

In comparison to earlier measurements of the bottom chord observation points, the height of the 

points had stayed between the interval of ± 1 cm. Height was determined relative to a benchmark 
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which is located under the roof structure and it was likely influenced by the sinking of the 

museum. All other measurements have been done by setting that point as a benchmark height. 

The roof structure had 3 different observation areas. Additional points were installed on the 

front end of the cantilever and on the primary truss’s top chord.  Bottom chord observation 

points had a poor visibility so it was decided that top chord observation points are going to 

replace them. Bottom points will serve as backup points. Further epochs will not include 

measurements on bottom chord observation points.  

Another distinctive feature of the roof is the camber of the roofs cantilever. The camber was 

designed to help the roof support the snow weight during the winter season. Observation points 

were installed in such a way that their height characterizes camber of the cantilever. 

Unfortunately the winter of 2016/17 didn’t bring a sufficient amount of snow to research that 

feature. It should be investigated in further epochs whether camber’s vertical position evens out 

under snow weight. 

The further measurement epochs should see an improvement in the usage of benchmark heights 

on the roof structure. Mainly because it was difficult to set up total station in various places, due 

to poor visibility to benchmark heights. It is recommended to use additional benchmark heights 

on the roof structure which could be installed temporarily. The temporary points must have their 

heights checked before every epoch. Also the measuring should be done by at least 2 people. 

One of whom should be near the total station and carry out the measurements on top chord 

observation points and the other one is with the notes and carries out measurements on the 

cantilever observation points with a prism. This is because the roof is extremely unstable 

environment  to set up a total station. A slight change of surveyors body position could ruin the 

compensators operating range on total station. Furthermore, it should be noted that in order to 

assess the precision better, the data from the total station should include horizontal and vertical 

angles.  
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Lisa 1. Lähteülesanne 

 

Mõõdistuspunktid 

 

Varikatuse kandekonstruktsioonide deformatsioonide jälgimiseks tuleb perioodiliselt teostada 

varikatse kandeelementide geodeetilisi kontrollmõõdistusi järgnevates piirkondades: 

o Peakandja tugede kõrguste fikseerimiseks tuleb mõõta kõrgusmärgid varikatuse 

peakandja toepunktides (raudbetoonpostide peal) telgedel A ja I/J. Mõõtmispunkti täpne 

asukoht määrata raudbetoonposti pealmise pinna või peakandja toeelemendi peale; 

o Peakandja deformatsioonide määramiseks tuleb mõõta kõrgusmärgid peakandja ja 

abikandja sõlmedes telgedel B, C, D, E, F, G, H ja I. Mõõtmispunkti täpne asukoht 

määrata abikandja alumise vöö toesõlme või selle kõrval paikneva kinnituskonsooli 

peale; 

o Varikatuse esiserva geomeetria jälgimiseks tuleb mõõta esiserva kõrgusmärgid 

varikatuse nurkades ja kõikidel vahepealsetel telgedel A...K. Mõõtmispunkti täpne 

asukoht määrata katuse pinnal abikandja otste joonel (ca 2400 mm varikatuse 

esiservast). 

Esimesel mõõdistusel tuleb vastavalt planeeritud mõõdistustehnoloogiale määrata kõikide 

mõõdistuspunktide täpne asukoht ning tähistada need selliselt, et oleks võimalik 

mõõdistuspunkti lihtne ja usaldusväärne kasutamine edasipidistel mõõdistustel. 

Mõõdistuspunktide paiknemine ja nimetused tuleb kanda plaanile, mis säilitatakse 

hooldusraamatu juures. 

Katuse pealmisel pinnal paiknevate mõõdistuspunktidele rajada vajadusel täiendav 

ilmastikukindel stabiilne aluskonstruktsioon (näiteks hüdroisolatsiooni kohal paiknev väike 

terasplaat, mis on fikseeritud läbi katusekonstruktsiooni otse abikandja ülemise vöö külge). 

Katuse ja katusekonstruktsiooni hooldustöödel tuleb tööde teostajat teavitada 

mõõdistuspunktide asukohtadest ning tagada mõõdistuspunktide ja nende tähistuste säilitamine 

ja stabiilsus. 
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Lisa 1. Järg 

 

Mõõdistuse perioodilisus 

 

Deformatsioonide mõõdistused tuleb viia läbi perioodilisel 1x aastas orienteeruvalt samal ajal 

ja samades ilmastikuoludes. Iga 5. mõõdistuse järel teavitada peatöövõtjat ja projekteerijat 

tulemustest, kes otsustavad järgmise perioodi mõõtmissageduse. 

 

 

Mõõdistustulemuste vormistamine ja teavitus 

 

Mõõdistustulemused tuleb protokollida ja koondada koondtabelisse, mis säilitatakse 

hooldusraamatu juures. 

Mõõdistustel ilmnenud ebaharilikest mõõtmistulemustest ja/või suurematest kõrvalekalletest 

(>2x mõõtetäpsus) võrreldes keskmiste tulemustega tuleb teavitada peatöövõtjat ja 

projekteerijat. 
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Lisa 2. Varasemate mõõtmiste tulemused 

 

Aeg 21.08.2014 01.04.215 21.04.2015 

Tsükli nr. 1 2 3 

Reeperi 

nr. 

Kõrgus 

m 

Kõrgus 

m 

Temperatuur 

C° 

Vajum mm Kõrgus 

m 

Temperatuur 

         C° 

Vajum mm 

1-2 2-3 1-3 

Rp6 9,208 9,197 

4 

11 9,199 

7,6 

-2 9 

Rp7 9,237 9,221 16 9,221 0 16 

Rp8 9,274 9,254 20 9,252 2 22 

Rp9 9,298 9,276 22 9,273 3 25 

Rp10 9,312 9,287 25 9,281 6 31 

Rp11 9,330 9,303 27 9,297 6 33 

Rp12 9,334 9,305 29 9,298 7 36 

Rp13 9,337 9,307 30 9,300 7 37 

Rp14 9,340 9,311 29 9,304 7 36 

Rp15 9,334 9,305 29 9,299 6 35 

Rp16 9,326 9,298 28 9,294 4 32 

Rp17 9,308 9,283 25 9,280 3 28 

Rp18 9,284 9,261 23 9,258 3 26 

Rp19 9,254 9,234 20 9,234 0 20 

Rp20 9,224 9,210 14 9,210 0 14 

Rp21 9,196 9,186 10 9,188 -2 8 

Märkused: 1) Reeperite numbrid on varasemate mõõtmiste süsteemis; 

2) Numbrikombinatsioon 1-2, 1.3 jne näitab milliste tsüklite suhtes on vajum arvutatud; 

3) Negatiivsed vajumid näitavad reeperite kõrguse tõusu; 

4) Kõrgused esitatud ehituskoordinaatsüsteemis. 
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Lisa 2. Järg 

 

Aeg 11.5.15 23.07.2015 

Tsükli nr. 4 5 

Reeperi 

nr. 

Kõrgus 

m 

Temperatuur 

C° 

Vajum mm Kõrgus 

m 

Temperatuur 

         C° 

Vajum mm 

3-4 1-4 4-5 1-5 

Rp6 9,189 

13,0 

10 19 9,187 

15 

2 21 

Rp7 9,198 23 39 9,196 2 41 

Rp8 9,216 36 58 9,213 3 61 

Rp9 9,226 47 72 9,222 4 76 

Rp10 9,226 55 86 9,220 6 92 

Rp11 9,235 62 95 9,229 6 101 

Rp12 9,229 69 105 9,223 6 111 

Rp13 9,228 72 109 9,222 6 115 

Rp14 9,234 70 106 9,226 8 114 

Rp15 9,231 68 103 9,223 8 111 

Rp16 9,231 63 95 9,222 9 104 

Rp17 9,224 56 84 9,215 9 93 

Rp18 9,211 47 73 9,204 7 80 

Rp19 9,196 38 58 9,190 6 64 

Rp20 9,183 27 41 9,178 5 46 

Rp21 9,174 14 22 9,170 4 26 

Märkused: 1) Reeperite numbrid on varasemate mõõtmiste süsteemis; 

2) Numbrikombinatsioon 1-2, 1.3 jne näitab milliste tsüklite suhtes on vajum arvutatud; 

3) Negatiivsed vajumid näitavad reeperite kõrguse tõusu; 

4) Kõrgused esitatud ehituskoordinaatsüsteemis. 
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Lisa 2. Järg 

 

Aeg 31.7.15 05.08.2015 

Tsükli nr. 6 7 

Reeperi 

nr. 

Kõrgus 

m 

Temperatuur 

C° 

Vajum mm Kõrgus 

m 

Temperatuur 

        C° 

Vajum mm 

5-6 1-6 6-7 1-7 

Rp6 9,172 

12,0 

15 36 9,186 

18 

-14 22 

Rp7 9,166 30 71 9,195 -29 42 

Rp8 9,169 44 105 9,213 -44 61 

Rp9 9,165 57 133 9,223 -58 75 

Rp10 9,155 65 157 9,224 -69 88 

Rp11 9,154 75 176 9,232 -78 98 

Rp12 9,143 80 191 9,227 -84 107 

Rp13 9,139 83 198 9,227 -88 110 

Rp14 9,142 84 198 9,230 -88 110 

Rp15 9,141 82 193 9,226 -85 108 

Rp16 9,146 76 180 9,226 -80 100 

Rp17 9,146 69 162 9,219 -73 89 

Rp18 9,145 59 139 9,207 -62 77 

Rp19 9,142 48 112 9,191 -49 63 

Rp20 9,145 33 79 9,180 -35 44 

Rp21 9,152 18 44 9,171 -19 25 

Märkused: 1) Reeperite numbrid on varasemate mõõtmiste süsteemis; 

2) Numbrikombinatsioon 1-2, 1.3 jne näitab milliste tsüklite suhtes on vajum arvutatud; 

3) Negatiivsed vajumid näitavad reeperite kõrguse tõusu; 

4) Kõrgused esitatud ehituskoordinaatsüsteemis. 
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Lisa 2. Järg 

 

Aeg 10.11.15 13.11.2015 

Tsükli 

nr. 8 9 

Reeperi 

nr. 

Kõrgus 

m 

Temperatuur 

C° 

Vajum mm 

 
Kõrgus Temperatuur 

C° 

Vajum mm 

 

7-8 1-8 m 8-9 1-9 

Rp6 9,188 

6,0 

-2 20 9,199 

6,0 

-11 9 

Rp7 9,193 2 44 9,209 -16 28 

Rp8 9,210 3 64 9,231 -21 43 

Rp9 9,218 5 80 9,239 -21 59 

Rp10 9,217 7 95 9,245 -28 67 

Rp11 9,226 6 104 9,250 -24 80 

Rp12 9,220 7 114 9,249 -29 85 

Rp13 9,220 7 117 9,251 -31 86 

Rp14 9,223 7 117 9,252 -29 88 

Rp15 9,222 4 112 9,249 -27 85 

Rp16 9,220 6 106 9,246 -26 80 

Rp17 9,210 9 98 9,239 -29 69 

Rp18 9,198 9 86 9,225 -27 59 

Rp19 9,188 3 66 9,210 -22 44 

Rp20 9,180 0 44 9,187 -7 37 

Rp21 9,171 0 25 9,177 -6 19 

Märkused: 1) Reeperite numbrid on varasemate mõõtmiste süsteemis; 

2) Numbrikombinatsioonid 1-2, 1-3, 2-3 jne näitavad milliste tsüklite suhtes on vajumid arvutatud; 

3) Negatiivsed vajumid näitavad reeperite kõrguse tõusu; 

4) Kõrgused esitatud ehituskoordinaatsüsteemis.
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Lisa 3. Mõõtmiste täpsushinnangud 

 

Punkti 

nr 

 

Y mm 

 

X mm 

 

H mm 

 

m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 

RP17 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP15 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP13 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP11 0,00 0,00 0,58 0,24 0,58 0,24 

RP9 0,58 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

RP7 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP5 1,73 0,71 1,29 0,53 0,58 0,24 

RP3 0,82 0,33 1,73 0,71 0,58 0,24 

RP1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Märkused: 1) m – keskmine ruutviga, 𝑚𝑚- keskmise ruutvea täpsushinnang; 

2) Tabelis peakandja ülemise vöö vajumisreeperid. 

 
Punkti 

nr 

Y mm 

 

X mm 

 

H mm 

 

 m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 

RP19 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP18 1,00 0,41 0,58 0,24 0,00 0,00 

RP16 0,58 0,24 0,58 0,24 0,58 0,24 

RP14 1,00 0,41 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP12 0,58 0,24 1,29 0,53 1,00 0,41 

RP10 0,58 0,24 0,58 0,24 0,00 0,00 

RP8 0,58 0,24 0,58 0,24 0,58 0,24 

RP6 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP4 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 

RP2 0,00 0,00 0,58 0,24 0,00 0,00 
Märkused: 1) m – keskmine ruutviga, 𝑚𝑚- keskmise ruutvea täpsushinnang; 

2) Tabelis varikatuse esiserva vajumisreeperid. 
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Lisa 3. Järg 

 

Punkti nr 

 

Y mm 

 

X mm 

 

H mm 

 

m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 m 𝑚𝑚 

V1 0,82 0,33 0,00 0,00 1,00 0,41 

V2 0,58 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

V3 0,82 0,33 0,00 0,00 0,58 0,24 

V4 1,29 0,53 0,58 0,24 0,58 0,24 

V5 0,00 0,00 0,58 0,24 0,82 0,33 

V6 0,58 0,24 1,00 0,41 0,00 0,00 

V7 0,58 0,24 0,58 0,24 0,58 0,24 

V8 0,82 0,33 0,58 0,24 0,00 0,00 

V9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,24 

V10 0,58 0,24 0,58 0,24 0,82 0,33 

V11 0,58 0,24 0,58 0,24 0,58 0,24 

V12 0,00 0,00 0,58 0,24 1,41 0,58 

V13 0,58 0,24 1,00 0,41 1,29 0,53 

V15 1,29 0,53 0,00 0,00 0,82 0,33 

V16 0,58 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

V17 0,58 0,24 0,00 0,00 0,58 0,24 
Märkused: 1) m – keskmine ruutviga, 𝑚𝑚- keskmise ruutvea täpsushinnang; 

2) Tabelis peakandja alumise vöö vajumisreeperid. 
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Lisa 4. Peakandja alumise vöö mõõdistamiste tulemused 

 

Punkti 

nr Y X 

H 

 (BK-77) 

 

Y 

keskmine 

X 

keskmine 

H 

keskmine 

V1 117,622 254,996 66,179       

V1 117,621 254,996 66,179 117,622 254,996 66,178 

V1 117,623 254,996 66,177       

              

V2 117,620 251,497 66,189       

V2 117,621 251,497 66,189 117,621 251,497 66,189 

V2 117,621 251,497 66,189       

              

V3 117,615 247,981 66,203       

V3 117,616 247,981 66,203 117,616 247,981 66,203 

V3 117,617 247,981 66,202       

              

V4 117,615 244,481 66,218       

V4 117,613 244,481 66,219 117,615 244,481 66,219 

V4 117,616 244,480 66,219       

              

V5 117,612 240,983 66,229       

V5 117,612 240,982 66,230 117,612 240,983 66,230 

V5 117,612 240,983 66,231       

              

V6 117,610 237,488 66,236       

V6 117,611 237,486 66,236 117,611 237,487 66,236 

V6 117,611 237,486 66,236       

              

V7 117,613 234,001 66,242       

V7 117,612 234,002 66,241 117,612 234,001 66,242 

V7 117,612 234,001 66,242       

              

V8 117,611 230,471 66,244       

V8 117,612 230,471 66,244 117,611 230,471 66,244 

V8 117,610 230,472 66,244       

              

V9 117,607 226,986 66,246       

V9 117,607 226,986 66,245 117,607 226,986 66,246 

V9 117,607 226,986 66,246       
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Lisa 4. Järg 

 

Punkti 

nr Y X 

H  

(BK-77) 

 

Y 

keskmine 

X 

keskmine 

H 

keskmine 

V10 117,605 223,563 66,246       

V10 117,605 223,562 66,245 117,605 223,562 66,245 

V10 117,604 223,562 66,244       

              

V11 117,608 220,010 66,248       

V11 117,607 220,009 66,249 117,608 220,009 66,249 

V11 117,608 220,009 66,249       

              

V12 117,617 216,497 66,235       

V12 117,617 216,498 66,235 117,617 216,498 66,236 

V12 117,617 216,498 66,238       

              

V13 117,624 212,998 66,236       

V13 117,623 212,996 66,237 117,623 212,997 66,237 

V13 117,623 212,996 66,239       

              

V15 117,627 205,962 66,203       

V15 117,625 205,962 66,204 117,625 205,962 66,204 

V15 117,624 205,962 66,205       

              

V16 117,615 202,498 66,196       

V16 117,614 202,498 66,196 117,614 202,498 66,196 

V16 117,614 202,498 66,196       

              

V17 117,635 200,484 66,159       

V17 117,635 200,484 66,160 117,635 200,484 66,159 

V17 117,636 200,484 66,159       
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Lisa 5. Peakandja ülemise vöö mõõdistamiste tulemused 

 

Punkti 

nr Y X 

H 

 (BK-77) 

 

Y 

keskmine 

X 

keskmine 

H 

keskmine 

RP17 117,627 256,740 69,322       

RP17 117,628 256,740 69,323 117,627 256,740 69,323 

RP17 117,627 256,740 69,323       

              

RP15 117,622 249,767 69,331       

RP15 117,622 249,767 69,332 117,622 249,767 69,332 

RP15 117,623 249,767 69,332       

              

RP13 117,617 242,771 69,414       

RP13 117,617 242,771 69,414 117,617 242,771 69,414 

RP13 117,618 242,771 69,415       

              

RP11 117,612 235,762 69,363       

RP11 117,612 235,763 69,364 117,612 235,763 69,364 

RP11 117,612 235,763 69,364       

              

RP9 117,611 228,734 69,371       

RP9 117,610 228,734 69,371 117,611 228,734 69,371 

RP9 117,611 228,734 69,371       

              

RP7 117,613 221,760 69,385       

RP7 117,613 221,760 69,386 117,613 221,760 69,385 

RP7 117,614 221,760 69,385       

              

RP5 117,636 214,721 69,435       

RP5 117,637 214,723 69,434 117,635 214,723 69,434 

RP5 117,633 214,724 69,434       

              

RP3 117,638 207,709 69,348       

RP3 117,636 207,713 69,347 117,637 207,711 69,347 

RP3 117,637 207,712 69,347       

              

RP1 117,627 200,814 69,282       

RP1 117,627 200,814 69,282 117,627 200,814 69,282 

RP1 117,627 200,814 69,282       
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Lisa 6. Varikatuse esiserva mõõdistamiste tulemused 

 

Punkti 

nr Y X 

H  

(BK-77) 

 

Y 

keskmine 

X 

keskmine 

H 

keskmine 

RP19 101,270 267,969 70,612       

RP19 101,271 267,969 70,613 101,270 267,969 70,613 

RP19 101,270 267,969 70,613       

              

RP18 101,309 258,495 70,630       

RP18 101,311 258,494 70,630 101,310 258,494 70,630 

RP18 101,309 258,494 70,630       

              

RP16 101,25 251,507 70,679       

RP16 101,25 251,508 70,680 101,250 251,508 70,680 

RP16 101,251 251,508 70,680       

              

RP14 101,263 244,499 70,697       

RP14 101,265 244,499 70,697 101,264 244,499 70,697 

RP14 101,265 244,499 70,698       

              

RP12 101,274 237,514 70,718       

RP12 101,274 237,516 70,720 101,274 237,516 70,719 

RP12 101,275 237,517 70,720       

              

RP10 101,261 230,542 70,734       

RP10 101,260 230,542 70,734 101,261 230,542 70,734 

RP10 101,261 230,543 70,734       

              

RP8 101,246 223,530 70,756       

RP8 101,245 223,531 70,755 101,246 223,530 70,755 

RP8 101,246 223,530 70,755       

              

RP6 101,239 216,528 70,761       

RP6 101,238 216,528 70,760 101,238 216,528 70,760 

RP6 101,238 216,528 70,760       

              

RP4 101,244 209,520 70,755       

RP4 101,245 209,520 70,756 101,245 209,520 70,756 

RP4 101,245 209,520 70,756       

              

RP2 101,246 200,035 70,674       

RP2 101,246 200,035 70,674 101,246 200,035 70,674 

RP2 101,246 200,036 70,674       
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