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Kostivere mõisa teenijatemaja näol on tegu Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklikusse 

registrisse kuuluva ehitismälestisega, mille seisukord on avariiline. Hoone kuulub 

mõisaansamblisse ja omab väärtust, mis väärib säilitamist. Käesoleva töö eesmärgiks on 

teenijatemaja tehnilise seisukorra hindamine ning sellest tulenevalt pakkuda välja lahendusi 

hoone restaureerimiseks. Selleks tutvuti mõisa ja hoone ajalooga, objektil viidi läbi visuaalne 

kontroll ning mõõdistati hoone. Hoonele koostati muinsuskaitse eritingimused 

restaureerimisprojekti koostamiseks. Puittarindite niiskussisaldust uuriti seadmega Brookhuis 

FME ja jääkristlõigete kontrollimiseks kasutati seadet Resistograph
®

4453-P. Visuaalse 

hindamise ja mõõtmistulemuste põhjal koostati hoone joonised arvutiprogrammiga ArchiCad 

16. Kahjustuste kohad kaardistati ning on toodud joonistel. Omaniku poolse 

restaureerimiskontseptsiooni puudumise tõttu pakub töö autor välja kaks kontseptsiooni, mille 

alusel hoonet restaureerida. Esimese kontseptsiooni kohaselt vahetatakse välja hoone 

katusekattematerjal ning restureeritakse hoone olemasolevas mahus. Teise kontseptsiooni 

puhul teostatakse lisaks esimesele, katusekorruse väljaehitus. Mõlema kontseptsiooni puhul 

tehakse katuse- ja vahelaetarindite tugevuskontrollid ning pakutakse välja lahendusi hoone 

restaureerimiseks. Tuuakse välja soovituslikud sõlmede lahendused. Antud lahendusi ja 

metoodikat on võimalik kasutada sarnaste ehitusobjektide restaureerimisel ning 

renoveerimisel. 
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tugevusarvutused, konstruktsioonide tugevdamine. 
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Kostivere manor’s servants’ house is under heritage protection, but it’s technical state is 

accident-prone. Servant’s house belongs to Kostivere manor’s architectural ensemble, which 

makes it valuable and worth to conserve. The aim of the master’s thesis was to evaluate 

Kostivere manor’s servants’ house and propose solutions for restoration. Therefore research of 

manor and servants’ house history was made, building measuring and in situ assessment was 

also made. Building was  assessed visually and with non destructive methods to get overview 

of the bearing structures and details. Special conditions of heritage conservation was compiled 

to describe cultural heritage structures and details of the building. Timber structures 

assessment with resistance drilling device Resistograph
®

4453-P was made to determine wood 

structures cross-sections and wood moisture content was measured with Brookhuis FME. 

Design drawings that were made by using ArchiCad 16 were outcome of visual assessment 

and measuring. Damaged areas were mapped and shown in drawning. Two possible concepts 

for restoration were offered by author due to lack of ideas from the owner. First concept 

comprises exchange of the old roofing to new roof tiles. Existing bearing solution will not be 

modified unless reinforcement is needed. Second concept in additon to first concept is to 

create livingroom space to second floor. Solutions for restoration project roof bearing 

structures and ceiling joists were based on strength calculations, which were made for both 

restoration concepts. Solutions offered to restoration project consists different recomendations 

based on joint drawnings. Offered solutions can be used on restoration and renovation of 

similar objects. 

Keywords: biodeterioration, non destructive methods, timber structures, strength calculations, 

reinforced structures. 
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SISSEJUHATUS 

 

Mitmete erinevate põhjuste ajel vähenes mõisate osatähtsus põllumajanduses. Mõisate 

riigistamine 20. sajandi teisel kümnendil ning maade jagamine, tõid kaasa mõisate 

kasutusotstarve muutuse. Nõukogude Liidu aastatel oli endistel mõisa hoonetel erinevad 

kasutusotstarbed, palju tehti juurdeehitusi ning muudeti hooneid kasutamata restaureerimise 

põhimõtteid. Mõisate kooseisu kuulus tavaliselt mitmeid hooneid ning nendele kõigile ei leia 

omanikud kasutust. Algse kasutusotstarbe kadumisel ja vahendite puudumisel on omanikel 

raske leida hoonetele kasutust, mistõttu hakkavad need lagunema. Puudulike hooldus ja 

parandustööde tulemusel lagunevad paljud hooned, eriti puuduliku katuse tõttu. 

Muinsuskaitselise objekti korrastamine on üldjuhul kallim ning aja kulukam, mis soodustab 

nende lagunemist. 

 

Kultuurimälestiste riiklikus registris on 2017. aasta aprilli seisuga 26532 mälestist, millest 

5268 on ehitismälestised. Kostivere mõisa koosseisus on Kultuurimälestiste riiklikusse 

registrisse kantud 14 mälestist. Registri andmetel on kahe mälestise seisund halb, kolme 

seisund avariiline, kuue seisund rahuldav, ühe seisund hea ja kahe seisund restaureerimisel (vt. 

lisa 1). Lõputöö uurimisobjekti, Kostivere mõisa teenijatemaja seisund on avariiline. 

(Kultuurimälestiste riiklik register 2017) 

 

Mõisate lagunemise vätimiseks tuleb pöörata rohkem tähelepanu vanadele hoonetele, mida on 

veel võimalik päästa. Magistritöö autor soovib oma tööga pöörata tähelepanu Eesti 

mõisaarhitektuuri seisule ühe konkreetse hoone näitel ning pakkuda lahendusi selle 

restaureerimiseks. Enamasti pälvivad mõisate puhul tähelepanu uhked peahooned, mille varju 

jäävad mitmed kõrvalhooned. Kõrvalhooned on mõisaansambli kujunemise aluseks ning on 

samuti muinsuskaitselise tähtsusega. Käesolev magistritöö keskendub mõisa kõrvalhoonele, 

millel puudub hetkel rakendus ja on lagunemas. 
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Varem on muinsuskaitselist või ajaloolist hoonet ja selle kandetarindeid uurinud Sander 

Pajanen, kelle töö keskendus Matsalu mõisa katuse kandekonstruktsioonide uurimisele ning 

lahenduse pakkumisele. Samuti võib välja tuua Lauri Naaberi 2015. aasta magistritöö, milles 

uuriti Tartus, Veski tänav 6 hoone katusekonstruktsioone. Kolga mõisa viinavabriku 

kandetarindeid uuris 2015. aastal Priit Randman. 

 

Käesoleva magistriöö eesmärgiks on muinsuskaitselise hoone uurimine ning 

restaureerimisprojekti jaoks lahenduste pakkumine. Eesmärgi saavutamiseks püstitab 

magistrant endale eesmärgi tutvuda Kostivere mõisa ja teenijatemaja ajalooga, mõõdistada 

hoone, viia läbi hoone ehitus-tehniline ekspertiis visuaalselt ja mittekahjustavate meetoditega 

ning esitada lahendus restaureerimisprojekti koostamiseks. Restaureerimislahenduste 

pakkumiseks kontrollitakse olemasolevate konstruktsioonide kandevõimete vastavust 

standartites esitatud tingimustele. Antud lahendustega soovitakse tagada hoone 

muinsuskaitseline väärtus ning hoone võimalikult pikk eluiga. Magistritöös välja toodud 

lahendusi saab kasutada sarnaste hoonete restaureerimisel. 

 

Kostivere teenijatemajast ülevaate andmisel kasutati arhiivimaterjale, Kultuurimälestiste 

riikliku registri andmeid ja kohapealse uurimise tulemusi. Hoone mõõdistati optilise nivelliiri 

ja laserkaugusmõõdiku abil. Mõõdistusandmete põhjal koostati hoone joonised 3D 

joonestustarkvara ArchiCad 16 abil. Loodud 3D jooniseid on võimalik kasutada hoone 

restaureerimisprojekti koostamisel. Hoone tehnilise seisukorra uurimisel testiti puittarindeid 

Resistograph
®

4453-P abil, millega leiti konstruktsioonide jääkristlõiked. Puidu 

niiskussisaldust mõõdeti seadmega Brookhuis FME. Hoone tehnilisest seisukorrast ja 

kahjustustest tehti fotod. 

 

Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade Kostivere mõisa ajaloost ja hoonetest, 

Kostivere teenijatemaja ajaloost, muinsuskaitse eritingimustest ja hoone tehnilisest 

seisukorrast. Teises peatükis kirjeldatakse hoone tehnilise seisukorra uurimiseks kasutatud 

meetodeid ja seadmeid. Kolmandas peatükis käsitletakse saadud uurimistulemusi ning 

vastavalt tulemustele hoone kandetarindite tugevusarvutusi. Arvutuste ja kirjanduse põhjal 

pakutakse välja hoone ehitus-tehnilised lahendused restaureerimisprojekti koostamiseks. 
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1. ÜLEVAADE KOSTIVERE MÕISAST 

 

1.1 Kostivere mõisa asukoht 

Käesoleva magistritöö uurimis objekt kuulub Kostivere mõisa koosseisu. Kostivere mõis asub 

Harjumaal, Jõelähtme vallas, Kostivere alevikus (vt joonis 1.1). Mõisa peahoone aadress on 

Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Mõisa tee 2 (vt joonis 1.2).  

 

 

Joonis 1.1 Kostivere asukohaskeem. Allikas: (Maa-ameti geoportaal 2017) 

 

Ajaloolise jaotuse järgi asus Kostivere mõis  ajaloolisel Harjumaal, Jõelähtme kihelkonnas. 

Ajaloolise Harjumaa keskuseks oli Reval ehk Tallinn ning selle alad paiknesid tänapäevase 

Harjumaa aladele lisaks veel suuremal osal tänapäevase Raplamaa aladel. Ajaloolise 

Harjumaa alla kuulus 20. sajandi alguses 12 kihelkonda. Jõelähtme kirikukihelkond sai alguse 
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1220. aastatel Repeli muinaskihelkonnast eraldatud Tallinna poolsetest aladest. (Eesti 

mõisaportaal 2017) 

 

 

Joonis 1.2 Kostivere mõisa Muinsuskaitse aluste objektide asukohaskeem: 1. peahoone 2. 

teenijatemaja 3. kelder 4. tall-tõllakuur 5. ait 6. küün 1 7. viinavabrik 8. moonakamaja 9. 

karjakastell 10. sepikoda 11. küün 2 12. sild 13. mõisa park (ümbritsetud punase kontuuriga) 

14. pargiskulptuur. Allikas: (Maa-ameti... 2017) 

 

Mõisa peahoone asetseb esifassaadiga kirdesse. Mõisa peahoone esist auhoovi piiravad kagust 

teenijatemaja, lõunast kelder, edelast peahoone, loodest tall-tõllakuur ja kirdest Mõisa tee.  

 

1.2 Kostivere mõisa ajalooline ülevaade 

 

Esmakordselt leiab Kostivere mõis mainimist ajalooallikais 1379.a, kui ordumeister Wilhelm 

von Vrimersheim läänistas Kostivere küla koos mõisa ja veskiga, 17 adramaad Lechtise 

suguvõsale. Hiljem mõisaomanikud vahetusid, mille käigus mõisa maid jaotati, enamus 

mõisast jäi Lechtise suguvõsale. 3 adramaad sai jaotamise käigus Albrecht Andersson, tema 

lese Elzebe von Puthbutzeke kingina sai maad 1424. aastal enda omandisse Pirita klooster, 
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millele kuulusid ka ülejäänud maad alates 1467. aastast. 1486. aastast on Kostivere mõisa 

omanik Maardu mõisnik Reinhold Scherenbecke. 1492.-1511. aastani oli mõis Herman Soie 

omandis, misjärel arvati Kostivere mõis uuesti Pirita kloostri valdusesse. 1574-1620. aastal oli 

mõisa omanik Ervolt Freytag. 1622. aastal nimetatakse omanikuks Jacob Hastferi, kelle 

suguvõsaga jääb Kostivere mõis seotuks 17. sajandi vältel. (Ernesaks 1989:7) 

 

Eesti alade liitmine 18. sajandi algul Vene tsaaririigi koosseisu tõi kaasa Kostivere mõisa 

liitmise Maarduga ning kuulumise tsaari valdusesse 1716. aastal ning seda Eestimaa 

kindralkuberner vürst A.D Menšikovi käsul. Katku tõttu tühjaks jäänud mõisa piirkonna 

külasid asustati venelastega. 1728. aastal sai Kostivere ja Maardu mõisa omanikuks kindral 

Hermann von Bohn, kellel oli kuulsusrikka sõjaväekarjääri tõttu mõjukas positsioon Peeter I ja 

tema järglaste õukonnas. Hermann von Bohnile kuulusid veel Alavere, Jägala, Kambi, 

Koitjärve, Pikva, Raasiku ja Ülgase mõisad. Von Bohn oli seejuures üks eesti keelse piibli 

rahastajaid. Piibel trükiti Tallinna gümnaasiumi trükikojas 1737.-1739. aastal. Hermann von 

Bohn oli abielus Hermann von Breverni lese Catharinaga (sünd. Reutern), kellega oli tal 

lastetu abielu, mistõttu pärisid von Bohni valdused lese lapsed eelnevast abielust. (Ibidem 

1989:8,9) 

 

1747. aastal omandas 2200 rubla väärtuses Kostivere ja Maardu mõisad Peter von Brevern, 

kelle pojast Johann von Brevernist sai Kostivere mõisa väljaehitaja 18. sajandi lõpul. Johann 

von Brevern (1749-1803) õppis Leipzigis, reisis Euroopas ning omab märkimisväärset kohta 

Kostivere mõisa ajaloos, ehitades välja osaliselt praeguseni säilinud mõisasüdamiku. Peale 

Kostivere mõisa kuulusid Johann von Brevernile ka Kehra, Kiikla ja Iisaku mõisad. Pärast 

1803. aastal surnud Johann von Breverni päris Kostivere ja Kehra mõisa poeg Heinrich Johann 

von Brevern (1775-1850). Peale tema sündi 1776. aastal, algas kivist kahekorruselise 

härrastemaja ja kõrvalhoonete ehitus. Kõrvalhoonetena ehitati teenijatemaja, tall-tõllakuur ja 

ait. 18. sajandi lõpuks olid mõisas valdavalt kivihooned. 19. sajandi alguses ehitatati 

karjakastell ning sajandi lõpupoole viinavabrik. 1843. aastal ostis Kostivere mõisa 60000 

hõberubla eest Carl Johann von Gernet ning sellega lõppes mõisa kõige kauem kestnud 

suguvõsa valdamis aeg. (Ibidem 1989:9,10,14) 
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1857. aastal päris Kostivere mõisa Hedwig von Rosen (sünd. Gernet), kelle järglaste valduses 

oli mõis 1905. aastani. 1874. aasta kaardil on Kostivere mõisa hoonestus sarnane tänapäevani 

säilinuga (vt joonis 1.3). 

 

Joonis 1.3 Kostivere mõis 1874. aasta kaardil. Allikas: (Gut Kostifer 1874) 

 

1905. aasta detsembris lõhuti töölissalkade poolt mitmed mõisad, see juures põletati Kostivere 

peahoone, Ülgase, Saha ja mitme teise mõisa hooned (vt joonis 1.4). 1906. aastast alates 

kuulus mõis Alexander von Dehnile, kes ehitas härrastemaja uuesti üles. Von Dehni 

omandisse kuulus mõis kuni 1919. aastani, mil toimus mõisate riigistamine, mille järel jäi 

mõisa südamik koos tootmishoonetega endise omaniku majandada kuni 1939. aastani. 

(Ernesaks 1989:10,12,13) 
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Joonis 1.4 Peahoone pärast 1905. aasta mahapõletamist. Allikas: (Ernesaks 1989:25) 

 

1941. aastast alates oli Kostivere mõisas sovhoosi keskus. Sovhoosi likvideerimise järel 

hakkas mõisa peahoonet haldama vallavalitsus (Kultuurimälestiste... 2017). Hetkel asub mõisa 

peahoones Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse allasutus Kostivere Kultuurimõis, mis korraldab 

kohalikku huvitegevust (Kostivere Kultuurimõis 2017). 

 

1.3 Kostivere mõisa teenijatemaja ülevaade 

 

Käesoleva magistritöö uurimisobjekt Kostivere mõisa teenijatemaja aadress on Harju 

maakond, Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Mõisa tee 2c. Teenijatemaja asub peahoone suhtes 

paremat kätt auhoovi ääres (vt joonis 1.2). Hoone asetseb pikema teljega edela-kirde 

suunaliselt, paralleelselt Jõelähtme jõega ning risti Mõisa teega. Kostivere mõisa teenijatemaja 

on kantud kultuuriministri 30. augusti 1996. a. määrus nr. 10 alusel muinsuskaitse 

kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, registri numbriga 2733 (Riigi Teataja 1997). 

Teenijatemaja mälestise tunnus kultuurimälestiste riiklikus registris on mõisaansamblisse 

kuuluva kõlvalhoone näide (Kultuurimälestiste... 2017). Hoone on seisnud pikemat aega 

kasutuseta, hoones pole elektri ja vee ühendust. 
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Kostivere teenijatemaja ehitamise täpne aeg on teadmata, kuid mitmetes allikates on välja 

toodud 19. sajandi algus. Samuti on välja toodud, et mõisa peahoonet ja kõrvalhooneid hakati 

ehitama pärast Heinrich Johann von Brevern (1775-1850) sündi aastal 1776 (Ernesaks 

1989:14). Teenijatemaja kohta pole teadaolevalt säilinud algseid ehitusjooniseid. 

Teenijatemajast on AS “Paas” teinud inventeerimise joonised, mille koostamise aasta pole 

teada. Ehitisregistris on hoone esmase kasutuselevõtu aastana toodud 1957. aasta ja hoone 

nimetus on laohoone, täpsemalt vt lisa 2 (Ehitisregister 2017). 

 

Kostivere teenijatemaja on klassitsistlik, paekivist vundamendi ja müüritisega, ühekorruseline, 

osaliselt välja ehitatud katusekorrusega hoone (vt joonis 1.5). Hoone poolkelpkatus on kaetud 

eterniit katusekattematerjaliga, mis on amortiseerunud. Varasemalt on hoonel olnud 

laastukatus ning algselt kivikatus. Põhiplaanilt on teenijatemaja ristkülikukujuline, 

mõõtmetega 7,7x37,2 meetrit. Hoone 1. korrus jaguneb neljaks omavahel mitte läbikäidavaks 

sektsiooniks. Edela ehk peahoone poolne sektsioon on ainsana ligipääsuga katusekorrusele, 

kus on üks tuba ning väljaehitamata katusekorruse osa. Katusekorruse tuba viitab hilisemale 

väljaehitusele. Hoonel on kolm paekivikorstent, millel on tellistest pitsid. Keskmine korsten 

on mantelkorsten, mida toetab paekivist võlv. Uksed ja aknad on puidust. Enamik 

teenijatemaja aknad on kaetud puidust laudadega või plekiga vältimaks sissepääsu hoonesse. 

 

 

Joonis 1.5 Vaade idast teenijatemajale 
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Teenijatemaja on sarnaselt teiste Kostivere mõisa hoonetega ehitatud kohalikust paekivist, 

Kostivere murdudest pärinevast Lasnamäe ehituslubjakivist. Paekivi kasutuse poolest on 

Kostivere mõisa hoonetest silmapaistvaim viinavabrik, kus paekivi on kasutatud koos 

maakiviga. Lasnamäe lademe paekivi on väga hea ilmastikukindlusega ja suure 

survetugevusega, mistõttu leiab kasutust vastutusrikkamatel ehitistel. (Perens 2004:13,26)  

 

Müüride puhul on levinud lahendus, kus sama mördiga, millega laoti müüri, krohvitakse 

müüritis. Mördi sideainena kasutati valdavalt lupja, mille baasil tehtud värviga kaitsti krohvi. 

Tehniliselt on müüritis, krohv ja värv hea kooslus. Tavaliselt on müüritistes kasutatud elastset 

liivast ja lubjast mörti. Seetõttu on müüritis vastupidav temperatuuri ja tarindite liikumisest 

tingitud deformatsioonidele. Lubimördiga laotud ja krohvitud müüritised on niiskust imavad, 

seetõttu peab krohv mahutama parajalt niiskust, et see saaks seinast välja kuivada. Kui 

krohvikiht mahutab müüritisest rohkem niiskust on oht külmast tingitud purunemisele. 

(Täheväli Stroh 2005a:57) 

 

Teenijatemaja konstruktsioonidel esineb mitmeid bioloogilisi kahjustusi, mis pärsivad 

tarindite nõuetepärast toimimist. „Biokahjustused on alati seotud ümbritseva keskkonnaga. 

Ümbritsev keskkond on foon, millel toimuvad biokahjustusprotsessid, mida keskkond pidevalt 

mõjutab. Biokahjustusprotsessid saavad toimuda ainult siis, kui keskonnatingimused on 

sobivad neid põhjustavate organismide kasvuks ja arenguks.“ (Konsa, Pilt 2013:20)  

 

Teenijatemajas pole säilinud algset mööblit, ning siseviimistluse pealiskihistused viitavad 

peamiselt 20. sajandile. Enamus tapeeti on seintelt lahti tulnud, mistõttu on võimalik näha 

vanu ajalehti, mida tapeedi all on kasutatud. Tapeedi alustel ajalehtedel võib märgata aastat 

1987. Ahjud ja pliidid pärinevad samuti 20. sajandist. Ahju luukidel on kirjas „Võit Tartu“. 

Hoones on neli ahju ja kolm pliiti. 

 

Plekk-kestaga ahjud tehti nii ümmarguse kui ka kandilise ristlõikega. Ahjude kestaks 

kasutatati siledat või lainelist ehk gofreeritud katuseplekki. Kasutati katuseplekki mõõtmetega 

71x142 cm, mistõttu tehti plekk-kest lüli kaupa, mis järk-järgult ahju sisemuse ladumise 
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edenedes üksteise peale pandi. Ülemine plekki paan kattis seejuures mõne sentimeetriga 

alumist, mis tõttu on plekk-kestaga ahjude pleki lüli kõrgus umbes 70 cm. Ahjustellistest laoti 

väiksemate ahjude kolle ning šamott-tellistest suuremate ahjude kolle. Ümmarguse ahju 

läbimõõt tulenes peamiselt tahvli pikkusest, mistõttu ühe tahvli pikkusest sai 44 cm, pooleteise 

pikkusest 67 cm ja kahe pikkusest 90 cm läbimõõduga ahju. Gofreeritud lained tehti kestale 

esteetilistel põhjustel, samuti muutis see plekki tugevamaks ning soojustav pind suurenes 25% 

võrreldes sileda plekiga. Ahjud tehti selliselt, et esimese lõõri ristlõige pidi olema suurem 

järgnevatest, samuti lõõrivälisseinad paksemad, kui järgnevatel lõõridel. Ümara ristlõikega ahi 

soojeneb kiiresti ülesse, kuid väikese soojusmahtuvuse tõttu jahtub kiiresti. (Veski 1973:72-

75) 

 

Teenijatemaja vundament on rajatud paekivi müüritisest, mille seisukorra hindamine on 

raskendatud sest konstruktisoone ei pääse hindama. Lõputöö raames ei tehta kaevetöid ega 

avata konstruktsioone. Seega tuleb vundamendi puhul tugineda kaudsetele näitajatele, mis 

võivad anda vundamendist rahuldava ülevaate. Teenijatemaja ekspluatatsiooni jooksul on 

hoone kagu- ja edelapoolsete seinte ääres kasvanud puud (vt joonis 1.6), mis on tänaseks 

kadunud, kuid 2012. aasta mais olid puud veel alles. Puude varasemale eksisteerimisele viitab 

hetkel edela seina juures känd ja kagu seina juures kõrgem pinnas. Puud, mis kasvavad 

hoonele nii lähedal omavad vundamendile kahjustavat mõju.  
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Joonis 1.6 1989. aasta fotol kasvasid hoone juures kaks puud. (Ernesaks 1989:38) 

 

Auhoovi pool kasvavad puud siiani, kuid nende kaugus hoonest on suurem, kui varasemalt 

kasvanud puudel. Hoone välisseintel ei avaldu märgatavaid pragusid, mis võiksid viidata 

vundamendi puudustele. Hoone rohkem kui 200 aastast eluiga arvestades on ümbritsev 

kultuurpinnas tõusnud, mille tõttu hoone algupärast sokliosa ülevaatusel ei tuvastatud. 

 

1.4 Muinsuskaitse eritingimused restaureerimis- ja ehitusprojekti 

koostamiseks 

 

Muinsuskaitse all oleva ehitise konserveerimisele, restaureerimisele või ehitamisele eelneb 

vastava projekti koostamine. Restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamisele omakorda eelneb 

muinsuskaitse eritingimuste koostamine antud ehitisele. Eritingimused koostatakse uuringute 

põhjal ning nendes määratakse ehitise uuringu, konserveerimise, restaureerimise, säilitamise ja 

ehitamise nõuded. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine on sätestatud 

„Muinsuskaitseseaduse“ §35 lõike 3 alusel kehtestatud määruse „Kinnismälestise ja 

muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord“ järgi. 

Kooskõlastamiseks tuleb muinsuskaitse eritingimused ühes lisadega esitada 

Muinsuskaitseametile. (Kinnismälestise... 2011) 
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Muinsuskaitse eritingimustele esitatavad nõuded sätestavad ehitise ja mälestise ehitamisel, 

konserveerimisel ja restaureerimisel järgmised ehitist ja mälestist kästilevad kohustuslikud 

punktid: 

1) eesmärk eritingimuste koostamiseks; 

2) ehitise või mälestise dateering ning ajalooline ülevaade; 

3) olemasoleva olukorra kirjeldus koos kirjeldava pildimaterjaliga; 

4) uuringute tulemused; 

5) tehnilise seisukorra hinnang; 

6) ülevaade kultuuriväärtuslikest detailidest, konstruktsioonidest ja osadest, neid 

kajastavad fotod ja asukohad joonistel; 

7) detailide, konstruktsioonide ja osade väärtushinnangud; 

8) kavandatavate muudatuste arvustus; 

9) muinsuskaitseseadusest ja eelnevatest punktidest tingitud piirangutest ajendatult 

koostatud ning nummerdatud nõuded koostatava projekti dokumentatsioonile. (Ibidem 

2011) 

 

1.4.1 Kostivere mõisa teenijatemaja muinsuskaitse eritingimused 

Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor Ly Renterilt saadud info kohaselt pole 

Kostivere mõisa teenijatemajale muinsuskaitse eritingimusi koostatud. Käesoleva magistritöö 

autor on koostanud teenijatemajale muinsuskaitse eritingimused, mis pole kooskõlastatud 

Muinsuskaitseametiga, kuid annavad objekti eritingimustele nõutava ülevaate 

restaureerimisprojekti koostamiseks.  

 

Ajaloolise ülevaate all antakse teenijatemajast arhiivimaterjalide abil ülevaade. Seejärel 

tuuakse välja ehitise olemasolev olukord koos tehnilise seisukorra hinnangu ja 

pildimaterjaliga. Ülevaade anti nii eksterjööri kui interjööri kohta, milles hinnati hoone 

tarindeid ja detaile. Eritingimuste koostamisel uuriti hoonet visuaalselt, katseid ei tehtud. 

Järgmisena toodi välja kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite inventariseerimine (vt tabel 

1.1, ruumide paiknemine vt joonis L.4.1), kus on tabeli kujul ülevaade detailidest ja tarinditest 

neid kajastavate fotodega. Järgmises punktis antakse hinnang teenijatemaja 



19 

 

muinsuskaitselisele väärtusele ja kavandatavale funktsioonile. Teenijatemaja on oma 

algupärase funktsiooni kaotanud ning hoone seisab kasutuseta, selles punktis pakutakse välja 

restaureerimiskontseptsioon. Järgnevalt antakse nummerdatult edasi hoone koostatavale 

restaureerimisprojektile esitatavad nõuded. Eritingimuste lisades on erinevad fotod ning 

joonised, kus on märgitud fotode pildistamissuunad ja detailid. 

 

Tabel 1.1 Kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu ruumide kaupa 

Ruumi 

nr.  

Olemasolev olukord ja säilinud 

väärtuslikud detailid 

Pilt koos lühikirjeldusega 

R02 Ruumis R02 on säilinud siseuksed SU1 ja 

SU2. Siseuks SU1 on tahveldisega puit uks. 

Siseuks SU2 on klaasitud puituks. Uksed on 

rahuldavas seisukorras. 

 

Aken A1 on puitraamistusega ning tuleb 

võimalusel restaureerida. 

 

Ruumis on savipottitest soojamüür, mis on 

rahuldavas seisukorras. 

 

Põrand on kaetud värvitud puit laudisega, 

mille seisukord on rahuldav. Lage katavad 

vineerplaadid, puidust laetalad on näha. 

Seinad on kaetud kipsplaadi sarnase 

materjaliga. 

 

Ruumis on puittrepp, mis viib 

katusekorrusele. 

 

Soojamüür 

R03 Ruumis R03 on pliit PL2, mis on osaliselt 

lagunenud. Pliidi plaat puudub. 

 

Seainad on krohvitud ja värvitud valgeks. 

Pliit PL2 vt. joonis 3.29. 

R07 Ruumis on puitraamidega aken A13, millel on 

puuduv klaas.  

 

Ruumis paikneb savipottidest pliit PL1, mis 

on osaliselt hävinud. Pliidiraud ja mitmed 

metall osad puuduvad. 

 

Põrandat katavad puitlauad, mille seisukord 

on halb. 

 

Seinad krohvitud ning värvitud. Värv on 

laialdaselt irdunud. 

 

 
Aken A13 

Pliit PL1 vt. joonis 3.28 
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R08 Ruumis on üks aken A12, millel klaasid 

puuduvad. 

 

Põrandat katavad puitlauad, mille seisukord 

on halb. Lage katavad saepuruplaadist 

tahvlid. 

 

Seinad on krohvitud ja värvitud ning kaetud 

tapeediga, mis on laialdaselt lahti tulnud. 

 
Aken A12 

R09 Ruumis on kaks akent A2 ja A3. Aknal A2 on 

mitu aknaklaasi katki. Aknal A3 on sisemised 

klaasid terved.  

 

Ruumis asub ahi 1, mis on gofreeritud plekk-

kestaga toaahi.  

 

Ruumi seinad on krohvitud ja värvitud ning 

kaetud tapeediga, mis on suures osas lahti 

tulnud. 

 

Põrandakate puudub. Põrand on osaliselt 

betoonplaat ning osaliselt pinnas.  

 

Lage katab saepuruplaadist tahvlid. 

 

Teljel 8 on paekivi seinas ava. 

 

Ahi 1 vt. joonis 3.26. 

 
Aken A3 

R12 Ruumis asub ahi 2, mis on ümmargune kolme 

püstlõõriga plekk-kestaga toaahi. 

 

Põrandat katavad puitlauad, mille seisukord 

on halb. Lage katavad saepuruplaadist 

tahvlid. 

 

Seinad on krohvitud ja värvitud ning kaetud 

tapeediga, mis on laialdaselt lahti tulnud. 

Ahi 2 vt. joonis 3.27. 

 
Ruumide R12 ja R09 vaheline ava 

Tabel 1.1 Kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu ruumide kaupa 
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R13 Ruumis on aken A11. 

 

Põrandat katavad puitlauad, mille seisukord 

on halb. Lage katavad saepuruplaadist 

tahvlid. 

 

Seinad on krohvitud ja värvitud ning kaetud 

tapeediga, mis on laialdaselt lahti tulnud. 

 
Aken A11 

 
Ruumis R13, teljel 4 olev krohvitud sein, 

millelt on tapeet lahti tulnud. 

R14 Ruumis R14 on savipottidest pliit PL3, mis on 

osaliselt lagunenud. Pliidi plaat puudub. 

 

Ruumis on aken A10. 

 

Ruumi seinad ja kaar on krohvitud ning 

värvitud. Põrandat katavad puitlauad. 

 
Paekivi võlv ja aken A10 

 
Pliit PL3 

Tabel 1.1 Kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu ruumide kaupa 
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R21 Katusekorruse väljaehitatud osas asub ruum 

R21. Ruumis on küttekoldena ümmargune 

plekk-kestaga toaahi (ahi 3), mis on sarnane 

ruumis R12 olevaga, kuid väiksema 

läbimõõduga. 

 

Ruumis on aken A14. Säilinud puidust 

aknalaud. 

 

Põranda katteks on puitlauad laiusega 10 cm. 

 

Seinad on krohvitud, ning viimistletud 

rullmustriga peale kantud värviga. 

 
Ümmargune plekk-kestaga toaahi (ahi 3) 

 
Aken A14 

R23 Katuse väljaehitamata osas asub kolm paekivi 

korstent. Korsten tähisega KO2 on 

massiivsem ning toetub paekivivõlvile. 

 

Samuti on väljaehitamata katusekorrusel 

kultuuriväärtuslikud katuse- 

konstruktsioonid. 

 
Korsten KO2 ja katuse tarindid. 

 

1.5 Teenijatemaja varasemad üldise tehnilise seisukorra kontrollid 

 

Teenijatemaja seisundit on Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor Ly Renter 

hinnanud 22. oktoobri 2015. aasta ülevaatuse põhjal avariiliseks (Kultuuri mälestiste... 2017). 

11. aprillil 2014. aastal on teenijatemaja ülevaatust teostanud Ly Renter ja Muinsuskaitseameti 

insener-konsultant Maari Idnurm. Viimase koostatud on teenijatemaja tegevuskava, töö nr. 

14/018. Tegevuskavas tuuakse välja varasem Muinsuskaitseameti poolne ettekirjutus hoone 

omanikule. Ettekirjutuse nr. 300 kuupäevaga 20.02.2013 kohaselt tuleb tagada hoone katuse 

Tabel 1.1 Kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu ruumide kaupa 
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sadeveekindlus, kõrvaldades läbijooksud ja paigaldades harjalauad kuupäevaks 31.08.2013. 

Samuti nähti ette katusetarindite tehnilise seisukorra kontroll ja avariiohu kõrvaldamine 

kuupäevaga 31.08.2013. Viimase punktina tuuakse välja avatäidete suletus, vältimaks võõraste 

isikute pääsu teenijatemajja. (Idnurm 2014:2) 

 

2014. aastal on teenijatemaja katuse avariitöödeks eraldatud Muinsuskaitseameti poolt 650 

eurot. Maari Idnurme poolt koostatud tegevuskava alusel võis remonttöid teostada omanik 

ilma projektdokumentatsioonita ning tööde teostajalt ei nõutud Muinsuskaitseameti 

tegevusluba. 2014. aasta ülevaatuse põhjal toodi välja, et katuse harjalaud ja eterniitkate on 

lagunenud ning esinevad läbijooksud, sarikate otstes ilmneb mädanikkahjustusi. Lagunenud 

korstnapitside lahtised kivid võivad kukkudes katusekatet rikkuda. Tegevuskavas tuuakse 

välja viis punkti, kus on juhised hoone omanikule teenijatemaja avariilise seisukorra 

parandamiseks. Nähti ette puuduvate katuse harjalaudade paigaldus ning olemasolevate 

fikseerimine, samuti otsaräästate servalaudade parandamine. 

 

Järgmisena nähti ette katusekatte korrastamine, mille käigus tuli purunenud eterniitplaadid 

välja vahetada sarnase materjali vastu. Mõisa tee poolne korstnapits soovitati lammutada, 

peahoone poolne korstnapits taastada ning läbiviik tihendada. Mõisa tee poolses osas nähti ette 

otsaviilu mädanikkahjustustega sarikate tugevdamine. Toodi välja, et teenijatemaja auhoovi 

poolse külje kolme sarika otsad on mädanikkahjustustega. Sarikate väljanihkumise vältimiseks 

nähti ette ajutine toetus puitprussidega. Peale kohustuslike juhiste anti tegevuskavas soovitusi 

edasisteks remont- ja hooldustöödeks. Soovitati katusekatte asendamist, sadeveesüsteemi 

rajamist, kahjustunud puittarindite proteesimist ja karniiside parandamist. Samuti soovitati 

teenijatemajale leida kasutusotstarve. (Ibidem 2014:2,3) 
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2. METOODIKA 

 

2.1 Visuaalne kontroll 

 

Objekti ehitus-tehnilise seisukorra kindlaks tegemiseks tutvutakse hoone ajalooga, 

kasutusotstarbega ja viiakse läbi visuaalne kontroll.  

Hoone visuaalse kontrolli käigus pööratakse tähelepanu:  

1) üldisele konstruktiivsele lahendusele, 

2) ümber- ja juurdeehitustele,  

3) varasematele renoveerimis-, konsenveerimis- ja restaureerimistöödele, 

4) ehitusdetailide kaitstusele ilmastikumõjude eest, 

5) kasutatud ehitusmaterjalidele,  

6) hoone kasutusele, 

8) koormuste rakendumisele, 

9) detailide mõõtmetele, 

10) avalduvatele ohtudele seoses tarindite seisukorrale, 

11) materjalide ja tarindite kahjustustele, deformatsioonidele ning  nende põhjustele, 

12) soojapidavus ja ehitusfüüsikalistele näitajatele, 

13) hoone välimust mõjutavatele aspektidele. (Õiger 2012:13,14) 

 

Hoone renoveerimiskontseptsiooni leidmiseks ja projekti valmimiseks peavad visuaalse 

ülevaatuse, analüüsi ja uurimise tulemused olema piisavad. Hoone uurimisel keskendutakse 

seinte, katuste ja vundamentide seisukorrale samuti ehitusmaterjalide kahjustuste, tarindite 

pragude ja deformatsioonide avaldumisele. Veel uuritakse hoone avatäiteid, sooja-, tuule- ja 

helipidavust, viimistlust, elektriaparatuuri, valgustust ja sanitaarlahendusi. (Ibidem 2012:14) 
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Käesoleva magistritöö koostamiseks teostati uurimisobjektil visuaalset kontrolli ajavahemikus 

2016. aasta novembrist kuni 2017. aasta aprillini. Kontrolli jätkati ka hoone mõõdistamise 

käigus ning selleks kasutati fotoaparaati, mõõdulinti, laserloodi, optilist nivelliiri, 

laserkaugusmõõtjat ja vesiloodi. Visuaalse kontrolli käigus nummerdati sarikapaarid ning 

tähistati lühendiga SP. Näiteks sarikapaar number üks on SP1. Kammitspennid tähistati koos 

sarikatega, nt SP1-KP. 

 

2.2 Puidu niiskussisalduse määramine 

 

Puidu niiskus on puidus oleva vee kaalu ja puidu kuivkaalu suhe. Niiskus mõjutab puidu 

mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi. Puit on hügroskoopne, millest tulenevalt kuiv puit imab 

vett ümbritsevast keskonnast ning märg puit kuivab ümbritseva õhu mõjul. Mõlemal juhul 

tasakaalustub puidu niiskus ümbritseva keskkonna niiskusega teatud aja jooksul. Puidu 

kuivamisel eemaldub kõige lihtsamalt kapilaarvesi, mis paikneb rakkudes ja rakkudevahelistes 

tühimikkudes. Seotud ehk hügroskoopne vesi asub rakuseintes. Hügroskoopse vee sisalduse 

kasvuga kaasneb puidu pundumine ning hügroskoopse vee vähenemisega ehk kuivamisega 

päädib puidu kahanemine. (Allikas 1985:20-22) 

 

Vett esineb puidus kolmel kujul: 

1) vaba vesi ehk kapillaarvesi, mis täidab rakke ja rakkude vahelisi tühimikke; 

2) seotud ehk hügroskoopne vesi, mis on raku seintes; 

3) keemiliselt seotud vesi, mis esineb keemilisel töötlemisel eralduvate ainete koostises. 

(Just et al. 2015:25) 

 

Käesolevas magistritöös kasutati puidu niiskussisalduse määramiseks seadet Brookhuis FME 

(vt joonis 2.1). Seadmega on ühildatavad neli erinevat mõõtmistarvikut, millega on võimalik 

mõõta niiskussisaldust puidus, teistes ehitusmaterjalidest (nt betoon), jämedamas puistes ja 

peenemas puistes. Töös kasutati puidu niiskussisalduse määramiseks mõeldud liughaamriga 

tarvikut. Seadme tehnilised parameetrid on välja toodud tabelis 2.1. (Brookhuis FMC/FME... 

2004) 
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Joonis 2.1 Brookhuis FME mõõteseade liughaamriga 

Allikas (Brookhuis FMC/FME... 2004) 

 

Tabel 2.1 Seadme Brookhuis FME tehnilised parameetrid  

Allikas (Brookhuis FMC/FME... 2004) 

Mõõtevahemik puidul 5-99% 

Mõõtevahemik teistel materjalidel 0-99% 

Mõõte täpsus 0.20% 

Resolutsioon 0.10% 

Temperatuuri seadistamise vahemik  -40 kuni 90° 

Töötemperatuuri vahemik  0 kuni 50°C 

Mõõdud 160x85x30mm 

Kaal (patareidega) 260g 

Mõõtmistulemuste mälu kuni 50 mõõtmist 

 

2.3 Ristlõigete uurimine resistograafiga 

 

Puidu vastupanu puurimise seadmega Resistograph
®

 4453-P uuriti hoone puittarindite 

seisukorda ning tehti kindlaks vahelae talade paksus. Uuriti nii visuaalse ülevaatuse käigus 

avaldunud kahjustustega tarindeid kui ka konstruktsioone, millel nähtavaid kahjustusi ei 
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esinenud. Katse teostamise kohad märgiti üles ning sellest lähtuvalt kasutati tulemusi edasisel 

hoone ehitus-tehnilisel uurimisel ja lahenduse pakkumisel. 

 

Resistograph
®

 4453-P on vastupanu puurimiseseade, mis on Saksamaa firma Rinntechi toode. 

Vastupanu puurimiseseade töötati välja 1986.-1989. aastatel ning patendeeriti 1990. aastal 

sakslase Frank Rinni poolt. Seade koosneb puurimise mõõteseadmest ja akuga juhtseadmest, 

täpsemad parameetrid on välja toodud tabelis 2.2. Puurimise käigus prindib juhtseade koheselt 

välja graafiku, millel on tulemused konkreetse puurimise kohta. Graafiku horisontaalskaala 

vastab 1:1 puuri läbitud puidu paksusele. Vertikaalskaala näitab puidu vastupanu punktis iga 

0,1 mm järel. Juhtseade talletab mällu kuni 500 mõõtmistulemust, mida on võimalik arvutisse 

importida ning töödelda programmiga DECOM
TM

. (Resistograph
®

 sine anno)
 
 

 

Tabel 2.2 Seadme Resistograph
®
 4453-P tehnilised parameetrid 

Allikas (Resistograph
®
... sine anno) 

Trelli kaal 4 kg ja pikku 650 mm 

Puurimise sügavus 450 mm 

Resolutsioon 0,1 mm 

Kiirus kuni 40 cm/min 

Aku 12V toiteallikas (172 Wh) 

Aku kestus 50 puurimist tihedasse puitu 

Mälu kuni 500 mõõtmist 

 

2.4 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused 

 

2.4.1 Omakaalukoormused 

Omakaalukoormuseks peatakse tarindite omakaalu, samuti neile kinnitatud statsionaarsete 

seadmete ning pinnase kaalu. Tarindite omakaalukoormus arvutatakse materjalide mahukaalu 

ja projektmõõtmete alusel. Tarindite mahukaalud ja omakaalukoormused on leitud standardi 

EVS-EN 1991-1-1:2002 järgi. Omakaalukoormuseid vaata lisas 5. (Masso 2012:184) 
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2.4.2 Kasuskoormused 

Kasuskoormuste alla liigitatakse muutuvkoormused, mis on põhjustatud inimeste, mööbli, 

ladustatud kaupade, liiklusvahendite, vaheseinte, seadmete jms kaalust. Kasuskoormuste puhul 

esineb ka erandolukordi, mis on põhjustatud mööbli või asjade kuhjumisest. Kasuskoormuste 

leidmisel on lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-1:2002. Vastavalt standardile on 

teenijatemaja oma funktsiooni alusel rühmitatud klassi A, mille alusel olemasolevate 

konstruktsioonide arvutustes kasutatakse kasuskoormuste väärtusena qk=2,0 kN/m
2
 ja Qk=2,0 

kN. Uue liimpuidust vahelaetala dimensioneerimisel on kasutatud klassi C1 väärtust qk=3,0 

kN/m
2
. Teenijatemaja katus jaotub klassi H, mille alla kuuluvad katused, kuhu pääseb ainult 

hoolduseks, puhastustöödeks ja remondiks. Vastavalt klassile H on teenijatemaja katuse (kalle 

45°) kasuskoormused qk=0,0 kN/m
2
 ja Qk=1,5 kN. Katusel ei arvestata samaaegselt 

kasuskoormust ja lumekoormust. (Ibidem 2012:186-188) 

 

2.4.3 Lumekoormus 

Lumekoormus on muutuvkoormus, mille määramisel arvestatakse katuse kuju ning 

tuulevaikse ja tuulise ilmaga lume võimalikku paiknemist katusel. Lumekoormuse arvutamisel 

on töös lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-3:2006. Vastavalt standardile kuulub lume all 

olev vesi ja jäide esitatud lumekoormuse juurde. Vastavalt lumekoormuse kaardile on 

Kostiveres lumekoormuse normsuurus maapinnal sk=1,5 kN/m
2
. Lumekoormuse rakendumist 

katusele arvestatakse horisontaalprojektsioonile jaotatud vertikaalkoormusena, lähtudes lume 

loomulikust kuhjumismudelist, jättes arvestamata lume ümbertõstmisest tulenevast jaotust. 

Lumekoormuse arvutusi vaata lisas 5. (Ibidem 2012:189) 

 

2.4.4 Tuulekoormus 

Tuulekoormus on muutuvkoormus, mis avaldatakse tarindile mõjuvate staatiliste jõudude või 

rõhkude kombinatsioonina, pidades selle mõju ekvivalentseks võimaliku ekstreemse 

tuuletoimega, arvestades, et tuule tekitatud inertsjõud tarindites on praktiliselt olematud. 

Tuulekoormus avaldub enamasti risti tarindi pinnaga toimiva tuulerõhuna, kuid teatud juhtudel 

kasutatakse tuulekoormust resultandina. Tuulekoormuste arvutamisel on lähtutud standardist 

EVS-EN 1991-1-4:2007 ja Ehituskonstruktori käsiraamatust. Tuulekoormuse arvutusi vaata 

lisas 5. (Ibidem 2012:192) 
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2.2.5 Koormuskombinatsioonid 

Alaliste arvutusolukordade koormuskombinatsioonid kandepiirseisundis: 

∑    

   

                  ∑             

   

                                                               

kus “ +“ ja Σ tähistavad samaegselt mõjumist ühes kombinatsioonis; 

 γ – on koormuse osavarutegur vastavalt indeksile; 

 Gk,j – alaline koormus; 

 P – eelpingekoormus (käesolevas töös puudub); 

 Qk,1 – domineeriv muutuvkoormus; 

 Qk,i – muu muutuvkormus; 

 Ψ – koormuskombinatsiooni tegur. (EVS-EN 1990:2002) 

 

Osavarutegurid koormuse ebasoodsa mõju korral on: γG,j=1,2; γQ,1=1,5; γQ,i=1,5. 

Tuulekoormuse koormuskombinatsiooni tegur on Ψ0=0,6 ning lumekoormuse korral Ψ0=0,5. 

(EVS-EN 1990:2002) 

 

Arvutatud koormuste kombineerimisel saadi 24 koormuskombinatsiooni, mis on toodud lisas 

5 tabelis L.5.9.  
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3. TULEMUSTE ANALÜÜS JA RESTAUREERIMIS-

LAHENDUSED 

 

3.1 Hoone ehitus-tehnilise seisukorra ekspertiisi tulemused 

 

3.1.1 Visuaalse kontrolli tulemused 

Hoone esmane visuaalne kontroll viidi magistritöö raames läbi 08.11.2016. Mainitud 

kuupäeval kattis hoone katust lumi, mille tõttu katusekattematerjali välist seisukorda ei 

hinnatud. Katusekorrusel olev lumi juhtis see eest tähelepanu katusekatte läbijooksu 

kohtadele. Järgmine visuaalne ülevaatus toimus 29.11.2016, kui teostati ka hoone 

mõõdistustööd. Kolmas ülevaatus leidis aset 20. jaanuaril 2017. aastal. Neljas visuaalne 

ülevaatus toimus 10.03.2017 koos tarindite mittepurustavate katsetustega. Viimane visuaalne 

ülevaatus toimus 11. aprillil 2017. Visuaalse kontrolli käigus tehti hoone ehitus-tehnilist 

seisukorda kajastavaid fotosid. Kahjustuste asukohad märgiti üles koos neid kajastavate fotode 

pildistamise suundadega. Visuaalse hindamise ja mõõtmistulemuste põhjal koostati 

olemasoleva olukorra joonised L.4.1 - L.4.14, mis asuvad lisas 4. Lisa 4 joonised on eraldi 

köites. 

 

Teenijatemajal on eterniidist poolkelpkatus kaldega 45 kraadi. Suurem osa hoone katusest oli 

kaetud samblaga (vt joonis 3.1). Hoone paigutub pikema küljega edela-kirde suunaliselt, 

millest lähtuvalt jäävad pikemad küljed loodesse ja kagusse. Teenijatemaja peahoone poolne 

otsakelp on edelasse ja Mõisa tee poolne kirdesse. Loodepoolsel katuse küljel oli sammal 

levinum, kui kagupoolsel küljel (vt joonis 3.1 ja 3.2). 
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Joonis 3.1 Vaade teenijatemajale ja auhoovile läänest 

 

Hoone korstende seisukorda arvestades, võisid mitmed katuse läbijooksukohad olla 

põhjustatud irdunud korstna kividest. Hoone loodepoolsel katuseküljel on varem olnud 

läbijooks, mis võis põhjustatud olla murdunud puuoksast. 

 

 

Joonis 3.2 Vaade teenijatemajale lõunast 

 

Puidust katusekandetarinditel esines amortiseerunud katuse tõttu mitmeid biokahjustusi. 

Valdavalt oli näha seen- ja mardikakahjustusi. Hoone viilkatuse osas oli 21 sarika paari, 

kelbaosades toetusid pea sarikatele kolm sarikat, millest kaks olid roodsarikat. Kelbaosa 
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sarikad toetusid alumise otsaga müürilatile. Ülevaatuse käigus nummerdati sarikad ning tehti 

kindlaks nähtavad kahjustused. Teenijatemaja katuse sarikate tarindus oli tehtud selliselt, et 

müürilatile toetumise punktis oli sarikaga tapitud kammitspenn (vt joonis L.4.14). Sarika ja 

kammitspenni tappliite täpne lahendus on teadmata sest müüritis kattis seda külgetelt, mistõttu 

tuleb lahenduse teada saamiseks konstruktsioon avada. Kammitspenne kasutati 

horisontaaljõudude vastuvõtmiseks, seejuures olid kammitspennid omavahel ühendatud hoone 

pikki telge pidi vekseltaladega. Kammitspennide tarindus lahendati selliselt, et iga teine 

kammitspenn oli lühike ehk tapitud ühe otsaga vekseltala ja teisega sarika külge. Vekseltalad 

olid kammitspenniga ühendatud keeltapiga. Samuti olid liidetud lühikesed kammitspennid 

vekseltalaga. Hoone edela otsas asus väljaehitatud katusekorruse ruum, mis ei olnud 

tõenäoliselt algselt ehitatud vaid hilisem muudatus. Ruumi ulatuses oli kolm kammitspenni 

läbilõigatud. 

 

Katusel esines mitmeid läbijooksu kohti, mis on toodud lisas 4 joonisel L.4.13. Sadevee 

läbijooksu tähistab joonisel täht L koos juuresoleva numbriga. Kõige suurem läbijooks L1 

asus katuse kirde otsakelbas, kus katusekattes oli auk suurusega ~30x40 cm. Läbijooksu tõttu 

pääses hoone katusekorrusele sadevett, lund ning tuule mõjul ka erinevat prahti. Kahjustada 

oli saanud otsaseina pööninguluuk, puidust sillus, paekivi müür, kammitspenn ning vahelagi. 

Katust läbivad kolm suitsukorstent, mille läbiviigud polnud veetihedad. Korstende läbiviigud 

moodustasid läbijooksud L2, L4 ja L6. Läbijooksude tõttu esines katusekandetarinditel, 

vahelael ja korstendel niiskus kahjustusi. Hoone jõe- ehk kagupoolses küljes oli katusekattes 

kolm käimla ventilatsioonikorstna läbiviiku, mis ei olnud veetihedad. Läbijooksu tõttu 

kahjustus vahelagi, paekivimüür ning katuse roovitis. Läbijooks L7 moodustasid kaks 

ventilatsioonitoru katuseläbiviiku, mis asusid telje A ja telje 2 ristumiskoha lähedal, telje 1 

suunas (vt joonis 3.3). 
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Joonis 3.3 Hoone edelapoolse osa kaks käimla ventilatsioonitoru 

 

Läbijooks L8 oli põhjustatud kolmanda ventilatsioonitoru poolt, mis asus telje A lähedal, 

telgede 4 ja 5 vahel (vt joonis 3.4). 

 

 

Joonis 3.4 Ventilatsioonitoru katuse läbiviik telgede A ja 4 ristumis koha lähedal 

 

Teenijatemaja katuseharja katab täies ulatuses harjaplekk, mis on hoonele paigaldatud pärast 

Muinsuskaitseameti 2014. aasta ettekirjutust. 08.11.2016 toimunud ülevaatuse käigus oli 

märgata katusekorrusel vahelae peal lumetriipu (vt joonis 3.5), mis tuisu tõttu sinna oli 

kogunenud. Eterniidi all oli näha eelnevat laastukatust. Suuremad roovitise kahjustused 

Ventilatsioonitoru 

läbiviigud 
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esinesid korstna läbiviikude ja katuse harja osas. Roovitise kahjustused olid levinumad 

keskmisest korstnast peahoone poolse otsaseinani. Katusekatte eterniit oli räästapiirkonnas 

mitmes kohas purunenud ning puudulik, mistõttu esines karniisi ja müüritise krohvi 

kahjustusi. 

 

 

Joonis 3.5 Vaade katusekorrusele, kus on näha kogunenud lund 

 

Puidust katuse kandetarinditel esines kahjustusi mitmetes kohtades terve maja ulatuses. 

Levinumad on mardika- ja seenkahjustused. Varasemalt puudunud harjalaua tõttu on sarikad 

ja roovitis harjapiirkonnas laialdaselt kahjustunud (vt joonis 3.6). Harjaosa kahjustused on 

ulatuslikumad alates sarikatest SP11 kuni SP21. Paljudel sarikatel esineb toepiirkonnas 

niiskuskahjustusi (vt joonis 3.7), mitmel juhul pruunmädanikku ning laialdselt 

mardikakahjustusi. Sarika ja kammitspennide kahjustused on toodud lisas 4 joonis L.4.12. 

 

LUMI 
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Joonis 3.6 Niiskuskahjustustega harjaosa.         Joonis 3.7 SP18 teljel A 

Esiplaanil SP19, tagaplaanil SP20 

 

Teljel B sarikate SP4, SP5 ja SP6 puhul on märgata väljavahetatud ja proteesitud kohti ning 

juurde on lisatud tugesid. Toed olid lisatud sarika ja kammitspenni vahele, seejuures oli 

kammitspennidel toepiirkonnas mardikakahjustuste ja mädaniku tõttu ristlõige vähenenud (vt 

joonis 3.8). Proteesimiseks oli kasutatud laudasid, mis olid üksteise peale asetatud, seejuures 

tuleb välja tuua selle lahenduse ohtlikkus, sest sarika horisontaalreaktsiooni vastuvõtmine 

kammitspennide poolt on küsitav. 
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Joonis 3.8 Toestatud sarikas ja kahjustusega kammitspenn 

 

Sarikas SP2 oli telje A toepiirkonnas umbes 2 meetri pikkuselt osaliselt väljavahetatud ning 

toestatud kammitspennile (vt joonis 3.9). Seejuures oli kammitspenn läbilõigatud, osaliselt 

asendatud ning toetatud omakorda vahelaele, mis oli osaliselt varisenud (vt joonis 3.10). 

Tegemist on hoone kõige varisemisohtlikuma paigaga, telgede A ja B ning telgede 7 ja 8 

vahel. Katuses on tõenäoliselt olnud läbijooksu koht, mis kutsus esile kahjustused selle 

piirkonna roovitisel, sarikatel, kammitspennil, vekseltalal ning vahelael. Vekseltalad selles 

piirkonnas puuduvad, kuid SP1-KP-l on näha keeltapi süvistust, mistõttu võib eeldada, et 

varasemalt on vekseltalad seal olnud. Ülevaatuse ajal oli selle koha lähedal otsakelba läbijooks 

L1. 
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Joonis 3.9 Esiplaanil SP2, mis on toestatud ning osaliselt väljavahetatud  

 

 

Joonis 3.10 SP2-KP läbilõigatud ristlõikepinnal on näha kahjustunud puit. Kammits ning 

sellele toestatud sarikas on omakorda toetatud avariilisele vahelaele 

 

Joonisel 3.8 on kammitspenni ristlõige vähenenud seenkahjustuse tõttu ning läheduses on näha 

pruuni puru. Mitmete kammitspennide juures oli märgata mardikakahjustusi, millele viitavad 

putukate väljumisavad ja näripuru. Mardika väljumisavasid on näha SP13-KP toepiirkonnas, 

teljel A (vt joonis 3.11). 

Algne kammitspenn 

Asendatud kammitspenn 

Sarika toed 

Kammitspenni toestus vahelaele 

Läbijooks L1 

Varasem läbijooks 
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Joonis 3.11 Kammitspennil SP13-KP teljel A on näha mardika väljumisauke 

 

Vähem kahjustusi võis märgata pennidel ning vekseltaladel, mis toetusid vaid puidu külge. 

Pennid olid sisselõikega ning ühendatud sarika külge puitnaagliga (vt joonis 3.12). 

Vekseltalad olid tapitud kammitspennide külge keeltapiga (vt joonis 3.13). 

 



39 

 

         

Joonis 3.12 Penni ja sarika liide Joonis 3.13 Vekseltala ja kammitspenni     

keeltapiga ühendus 

Müürilati seisukorra uurimine oli raskendatud, sest see on müüritise sisse ehitatud. Esines üks 

koht, kus müürilatti oli näha (vt joonis 3.14). Müürilati mõõtmed pole teada. 

 

 

Joonis 3.14 Kammitspenni ja sarika toetumine müürilatile 

 

Teenijatemaja vahelae seisukord oli võrreldes teiste konstruktsioonidega halvemas 

seisukorras, sest osaliselt on toimunud varinguid. Hoone kirdepoolses otsas telgedes A ja B 

ning 7 ja 8 olid vahelaetalad A-telje poolses toepiirkonnas murdunud (vt joonis 3.9 ja  3.15). 

Selles piirkonnas esines ka katuse kandetarindite kahjustusi (vt joonis 3.9 ja  3.10). Katuses on 

varem esinenud suurem läbijooks, mis kutsus esile kahjustused nimetatud piirkonnas.  

MÜÜRILATT 
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Joonis 3.15 Toepiirkonna kahjustusega vahelaetala 

 

Sarnaselt eelmise vahelae varingu piirkonnaga oli veel üks väiksem telje B lähedal sarikate 

SP5 ja SP6 vahel. Selles piirkonnas esinesid sarika ja kammitspenni kahjustused (vt joonis 

3.8) ning vahelae varing. Vahelaetalad pole selles kohas varisenud, kuid talade pealne 

konstruktsioon, millel on täitematerjal, oli purunenud (vt joonis 3.16). Samuti on varing alguse 

saanud kahjustustest, mille põhjustajaks oli katuse läbijooks. 

 

 

Joonis 3.16 Vahelae varisenud osa telje B juures, sarikate SP5 ja SP6 vahel 

 

Pehkinud vahelaetala 

Tala toepesa 
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Vahelae kandevõime kriitiliseks kohaks oli talade toetumispunkt müüritisele, kus võib esineda 

kahjustusi ka ilma katuse sadevee läbijooksuta. Hoone ekspluatatsiooni käigus on talad asunud 

köetavas ruumis, kuid toeosa külmal soojustamata müüril, kuhu võis veeaur kondenseeruda. 

Talade otsad on müüritise pesas, kus puudub ventileeritavus ning puidu niiskusesisaldus sai 

tõusta, viies kahjustusteni. Sellest tulenevalt võivad paljude talade otsad olla nõrgestatud, kuid 

varisenud on siiski kohad, kus on selge sadevee läbijooksu koht olnud. 

 

Hoone välised kandvad seinad on ehitatud lubimördiga paekivi müüritisest ning kaetud 

lubikrohvi ja värviga. Räästa osas eendub müüritisest paekivist kolme kivireaga karniis. Krohv 

oli seintelt laialdaselt irdunud, eriti sokli osas. Krohvi kahjustused on peamiselt aset leidnud 

lühikese räästa ja puuduva vihmaveesüsteemi tõttu (vt joonis 3.17). Hoone auhoovi ehk 

loodepoolsel seinal oli märgata vähem krohvi kahjustusi, kui kagupoolsel küljel, kuid sokliosa 

kattis mustus. Sokliosa krohvi kahjustusi võis esile kutsuda ka sokli hüdroisolatsiooni 

puudumine. Vundamendilt tulev kapillaarniiskus tõusis seina, kahjustades paekivi müüritist 

ning krohvi. Veega küllastunud krohv paisus külmatsüklite mõjul ning irdus. 

 

 

Joonis 3.17 Vaade teenijatemajale idast 

 

Kirde otsakelbas olnud sadevee läbijooksu tõttu oli müüritiselt krohv irdunud ning paekivi 

müüritis kahjustunud (vt joonis 3.17 ja 3.18). Vahelaes ja katusekandetarinditel kahjustusi 

põhjustanud katuse läbijooksud on põhjustanud krohvi kahjustusi ka müüritisel (vt joonis 3.19 

Läbijooks L1 

Varasem läbijooks 
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ja 3.17). Seintel pole märgata märkimisväärseid pragusid, mis võiks viidata maapinna, 

vundamendi või välisseinte kandevõime probleemidele. Teenijatemaja vundament on rajatud 

paekivi müüritisest. Vundamendi seisukorra hindamine oli raskendatud, sest konstruktsioone 

ei pääsenud hindama. Lõputöö raames ei tehtud kaevetöid ega avatud konstruktsioone, seega 

tuleb vundamendi puhul tugineda kaudsetele näitajatele, mis võivad anda vundamendist 

rahuldava ülevaate. Varasemalt kagu ja edela seina ääres kasvanud puudest (vt joonis 1.6) 

tingitud vundamendi puudusi pole märgata. 

 

     

Joonis 3.18 Kirde otsaseina pööninguluuk     Joonis 3.19 Loode seina krohvikahjustus 

 

Hoonel on kolm paekivist korstent (vt joonis 3.20 – 3.22), mille pitsid on laotud tellistest (vt 

joonis 3.23 - 3.25). Korstnad on tähistatud tähepaariga KO. Allpool katuse pinda oli korstende 

paekivist osa seisukord valdavalt rahuldav, lahtiseid kive ei esine. Korstna läbiviikude 

ebatiheduse tõttu olid korstnad märgunud ning esines väiksemaid veekahjustusi (vt joonis 3.20 

ja 3.22). Korstnapitsid olid korstendel KO1 ja KO3 lagunenud, osad kivid puudusid ning 

esines lahtiseid kive (vt joonis 3.23 ja 3.25). Korstnal KO2 oli korstnapits (vt joonis 3.24) 

hiljem silikaattellistest uuesti laotud ning seisukord oli rahuldav. 

 

Kinni krohvitud aknaava 

Varasemast läbijooksust 

tingitud krohvikahjustus 
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Joonis 3.20 Korsten KO1         Joonis 3.21 Korsten KO2 

 

        

Joonis 3.22 Korsten KO3        Joonis 3.23. KO1 korstnapits 

 

        

Joonis 3.24 KO2 korstnapits         Joonis 3.25 KO3 korstnapits 
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Teenijatemaja 1. korrusel oli kolm ahju ja kolm pliiti. Katusekorrusel oli üks ahi. Pliidid olid 

osaliselt lagunenud (vt joonis 3.26 ja 3.27), kõigil pliitidel puudub keeduplaat ning pliidil 1 

puudusid enamus metallosad. Pliidid on savitellistest ja pottvoodriga. Ahi 1 on gofreeritud 

plekk-kestaga toaahi, mis mõõtmete poolest viitas kolmele püstlõõrile (vt joonis 3.26). Ahi 2 

on ümmargune kolme püstlõõriga plekk-kestaga toaahi (vt joonis 3.27). Ahi 3 asub 

katusekorrusel ning see on ümmargune plekk-kestaga toaahi. 

 

           

Joonis 3.26 Ahi 1              Joonis 3.27 Ahi 2 
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Joonis 3.28 Pliit 1           Joonis 3.29 Pliit 2 

 

Hoone tehnilise seisukorra hindamise põhjal võib kokkuvõtvalt välja tuua, et  amortiseerunud 

katusekatte tõttu on levinud kahjustused katusekandetarinditel, vahelael ning välisseintel. 

Välisseinte seisukorda mõjutab ka vundamendist tõusev kapillaarniiskus. Kahjustuste tõttu on 

esinenud varinguid ja mitmed konstruktsioonid on varinguohtlikud. Kogutud informatsiooni 

põhjal hindab töö autor teenijatemaja tehnilist seisukorda avariiliseks. 

 

3.1.2 Puidu niiskussisalduse mõõtmistulemused 

Niiskussisaldus ehituspuidus peab jääma 8-15% vahele (Just et al. 2015:26). Õhukuiva puidu 

niiskussisaldus jääb 15-20% vahele, mistõttu peaksid teenijatemaja olemasolevad puittarindid 

jääma sellesse vahemikku (Ibidem). Seadmega Brookhuis FME saadud niiskussisalduse 

mõõtmistulemused on vahemikus 16,2-23,4%. Kokku teostati mõõtmisi 4 erinevast kohast. 

Antud mõõtmiste põhjal võib öelda, et puidu niiskussisaldus on kohati suurenenud. See on 

põhjendatav sellega, et hoone katus ei ole 100% vettpidav ning sademetelt tulev vesi pääseb 

konstruktsioonideni. Mõõtmisi teostati visuaalselt kuiva puidu kohast, nähtava 

niiskuskahjustusega koha niiskussisaldust antud lõputöös ei käsitletud. Katusekorrus pole 

õhutihe, mistõttu toimub kuivemal perioodil konstruktsioonide osaline kuivamine, mis 

omakorda kutsub esile tarindite mahumuutuse. Niiskussisalduse mõõtmiskohad on plaani peal 

välja toodud lisas 4 joonis L.4.12. 
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3.1.3 Resistograafiga mõõtmistulemused 

Resistograafiga teostati 7 mõõtmist, valides visuaalse hindamise põhjal keskmiselt 

kahjustunud ja kahjustusteta kohti. Peamiselt uuriti kammitspenne toepiirkonnas, samuti 

teostati vahelae ja vahelaetala paksuse uurimist. Resistograafiga mõõtmise tulemused on 

graafikutena välja toodud lisas 3 ja mõõtmise teostamise kohad lisas 4 joonis L.4.12. 

Resitograafiga saadud tulemused on lokaalsed, mistõttu ei näita üksikud mõõtmised tarindi 

täielikku seisukorda. Hoone katuse avariilisuse tõttu jätkub tarindite kahjustumine, mistõttu 

põhjalikum uuring tasub ette võtta vahetult enne restaureerimistöid ning restaureerimistööde 

käigus. Tehtud puurimiste põhjal võib väita, et tarindites esineb kahjustustest tingitud ristlõike 

nõrgestusi. Joonisel 3.30 on toodud proov 1, mis on võetud kammitspenni SP16-KP telje B 

toeosast. Antud proovi põhjal võib järeldada, et tarindi ristlõige on peamiselt kahjustuseta, 

kuid graafikus esineb lõik, mis viitab ebakorrapärasusele. 

 

 

Joonis 3.30 Proov 1, katse nr 00004905 20170310 

 

3.2 Kandetarindite arvutused 

 

3.2.1 Koormuste arvutused 

Lume-, tuule- ja omakaalukoormused on toodud lisas 5. Arvutuslik lumekoormus katuse 

reaalpikkusele on Sd=0,64 kN/m
2
, normatiivse lumekoormuse puhul saadi kolm võimalikku 

kombinatsiooni (vt tabel L.5.1). Tuulekoormuse tuulerõhutegurid teenijatemaja katusele leiti 

kahekaldelise katuse näitel. Saadud tuulekoormuste põhjal leiti kolm normatiivse 
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tuulekoormuse võimalikku kombinatsiooni (vt tabel L.5.3). Omakaalukoormuste tabelid on 

toodud lisas 5 (vt tabelid L.5.4 – L.5.8). Leitud normatiivsete koormuste põhjal saadi kokku 

24 koormuskombinatsiooni (vt tabel L.5.9). Määravamad koormuskombinatsioonid on KK-7, 

KK-8, KK-17 ja KK-21 (vt tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1 Määravaks saanud koormuskombinatsioonid 

Kombinatsiooni tähis Kandepiirseisundi koormuskombinatsioonid 

KK-7 γG · omakaal + γQ · lumi_1 + γQ · Ψ · tuul_1 (θ=0°) 

KK-8 γG · omakaal + γQ · lumi_1 + γQ · Ψ · tuul_2 (θ=0°) 

KK-17 γG · omakaal + γQ · tuul_1 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_2 

KK-21 γG · omakaal + γQ · tuul_2 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_3 

Märkus. γG=1,2; γQ=1,5; Ψ=0,6 (tuul); Ψ=0,5 (lumi). 

 

3.2.2 Katuse tarindite arvutused 

Katuse puhul arvutati lõputöö raames kaks juhtu, esimese ja teise restaureerimiskontseptsiooni 

kohta. Koormuste arvutused on toodud lisas 5.1 - lisas 5.4. Saadud koormuskombinatsioonid 

sisetati arvutiprogrammi Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, millega leiti 

konstruktsiooni sisejõud. Sisejõudude põhjal kontrolliti tarindite kasutuspiirseisundi 

kandevõimet, arvutused on toodud lisas 6. Olemasolevate konstruktsioonide arvutustel 

lähtutakse puidu tugevusklassist C24 ning ei võeta arvesse kahjustuste mõju konstruktsiooni 

püsivusele. Projekteeritava roovitise tugevusklass on C18. Arvutustel lähtutakse standarditest 

EVS-EN 1995-1-1:2007 Puitkonstruktsioonide projekteerimine ja EVS-EN 338:2016 

Ehituspuit.Tugevusklassid. 

 

Esimese restaureerimiskontseptsiooni kohaselt nähti ette avariilise katusekattematerjali 

väljavahetamist ning olemasolevate katuse kandekonstruktsioonide säilitamist. Katusekorrust 

välja ei ehitata ning säilib hetke olukord. Uue katusekattematerjalina pakutakse välja kivikatus 

normatiivse omakaaluga Gkivi,k= 0,5 kN/m
2
. Esimese arvutusena dimensioneeriti uus roovitis. 

Seejärel koostati olemasoleva konstuktsiooni mõõtmetele vastav arvutusskeem programmiga 

Autodesk Robot Structural Analysis. Programmiga analüüsiti arvutusskeemi, milles on pikk 

kammitspenn. Seejärel kanti vastavalt koormuskombinatsioonile juurde lisajõud, mis 

kanduvad vekseltalalt üle kammitspennile. Arvutused on toodud lisas 6. Sarika kandevõime 
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survel koos paindega on tagatud, samuti nihkekandevõime. Penni kandevõime survel koos 

paindega on tagatud. Kammitspenni kandevõime tõmbel koos paindega on tagatud.  

 

Puitnaagli arvutamiseks puudub standard, mistõttu lähtuti olemasoleva puidust naagli 

arvutusel Eurokoodeks 5 juhistest, kasutades metallnaaglitele mõeldud arvutusjuhiseid 

tammepuidust naaglite arvutamiseks, aluseks on võetud  M. Aia magistritöö, kus uuriti 

puitnaaglite puit-puiduga liite kandevõime määramist (Aia 2016:49).  

 

Penni ja sarika sõlme puitnaagli kandevõime pole tagatud pikijõu väärtusele, kuid pennis 

mõjub survejõud ning penni toepinnal sarikaga tekib muljepinge, mis rahuldab 

tugevustingimust. Penni-sarika sõlme ja harjasõlme kandevõime on tagatud, mõlema 

restaureerimiskontseptsiooni konstruktiivse lahenduse kohaselt. Vastavad arvutused on lisas 6. 

 

Teise restaureerimiskontseptsiooni korral muudeti olemasolevat katusekonstuktsiooni selliselt, 

et katusekorruse saaks välja ehitada. Mistõttu eemaldatakse kammitspennid ja vekseltalad. 

Katus soojustatakse mineraalvillaga. Konstruktriooni arvutusskeem ning koormused muutusid 

ning teostati uued arvutused tarindite kandevõime kontrollimiseks. Kammitspennide 

eemaldamise tõttu tuleb sarikatoe horisontaalreaktsioon vastu võtta terastõmbidega. 

Dimensioneeritud terastõmbide maksimaalne samm on 10,7 m ning tõmbid paigaldatakse 

vaheseintesse.  

 

Kahjustuste tõttu tuleb mitmeid sarikaid ja kammitspenne proteesida. Lisas 6 tehtud 

arvutustega leitakse vajaminevate kinnitusvahendite parameetrid, paigutus ning arv. 

Arvutustes on poltide arvu leidmiseks kasutatud pikijõude. 

 

3.2.3 Vahelae tarindite arvutused 

Vahelaetalade puhul arvutati kaks juhtu olemasolevate talade kohta ning üks juht suurendatud 

kasuskoormuse korral. Esimesel juhul kontrolliti olemasoleva vahelae kandevõimet, kus suure 

omakaalukoormuse tõttu pole kandevõime tagatud. Olemasoleva vahelae arvutusel domineeris 

omakaal, mistõttu arvestati koormuse kestusklassile viitava teguri kmod väärtusena suurust 0,6. 

Seejuures ei ole tala paindekandevõime tagatud puhtalt omakaalukoormust rakendades. Teisel 
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juhul on vahelae täitematerjalina liiv asendatud mineraalvillaga, samuti muud kihid peale 

vahelaetalade, kasuskoormuse suurusena rakendati qk=2,0 kN/m
2
. Mineraalvilltäitega on 

olemasolevate vahelaetalade paindekandevõime tagatud ning kasutatud on 67%. 

Nihkekandevõimest on kasutatud 32,5% ja läbipaine jääb lubatud piiridesse.  

 

Kolmandal juhul arvestati arvutustes kasuskoormuse suurusena qk=3,0 kN/m
2
, ning 

dimensioneeriti uued liimpuittalad. Suurema kasuskoormuse rakendamisel keskenduti 

tugevdamise asemel uute talade dimensioneerimisele, sest toepiirkonna kahjustused on seda 

tüüpi vahelae puhul levinud ning kinnistoe tõttu esineb toes suur paindemomendi väärtus koos 

põikjõuga. Omakaalukoormused on toodud lisas 5.  Arvutused on toodud lisas 6.  

 

3.3 Lahendused restaureerimisprojekti koostamiseks 

 

Kostivere mõisa teenijatemaja vajab tehnilise seisukorra parandamist. Hoone seisukorra 

parandamiseks tuleb hoonele leida kasutusotstarve ning vastavalt sellele hoone restaureerida. 

Antud magistritöö autor pole omanikult saanud informatsiooni võimaliku 

restaureerimiskontseptsiooni kohta. Sellest tulenevalt pakub autor välja kaks 

restaureerimiskontseptsiooni, mis võiks sobida praeguse või järgmise omaniku visiooniga. 

Järgnevates alapunktides on välja toodud restaureerimiskontseptsioonid ning soovitatavad 

lahendused. Restaureerimislahenduste joonised L.4.15-L.29 asuvad lisas 4, mis on eraldi 

jooniste köites. 

3.3.1 Esimene restaureerimiskontseptsioon 

Esimese kontseptsiooni kohaselt pakub autor välja, et hoone avariiline katusekattematerjal 

eemaldatakse täies ulatuses kuni sarikateni ning asendatakse uue kivikatusekattega. Hoone 

algne katusekate oli katusekivi (Ernesaks 1989:18). Olemasolevat puidust katuse 

kandekonstruktsioonide lahendust ei muudeta, kuid kahjustunud kohad proteesitakse või 

tugevdatakse. Praegune katuse kandetarindite lahendus on toodud joonisel 3.31.  
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Joonis 3.31 Perspektiivvaade katusekonstruktsioonidele põhjast 

 

Kivikatuse jaoks paigaldatakse uus roovitis, distantsliist ja aluskate (vt joonis 3.32). 

Paigaldatav kivikatus peab sobima mõisaansamblisse. Katusele paigaldatakse 

vihmaveesüsteem, katuseredel ja käiguteed korstende hoolduseks. Kiil katusekalde 

muutmiseks tuleb asendada. Katuse aluskate paigaldatakse sarikate ja kiilu peale, mistõttu 

peavad asendatud katusekiilud räästaosas olema paksemad, kui algsed, et oleks tagatud 

aluskattele sattunud vee ära voolamine. Paksemad kiilud muudavad katuse räästaosa 

kaldenurga varasema 40 kraadi asemel 38-kraadiseks, mis toob kaasa räästa tõusmise umbes 9 

cm võrra. 
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Joonis 3.32 Katuse räästalahendus esimese kontseptsiooni korral 

 

Vahelaelt eemaldatakse senine täitematerjal, mille tõttu on konstruktsiooni omakaal liiga suur, 

täitmaks kandepiirseisundi tugevustingimust. Liiva eemaldamise järel on vahelae 

konstruktsioone parem hinnata ning sellest tulenevalt asendadakse vajadusel olemasolev 

laudis või tugevdatakse vahelaetalasid. Vahelaele paigaldatakse puistevillast soojustus (vt 

joonis 3.33).  
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Joonis 3.33 Esimese kontseptsiooni vahelae lahendus 

Konstruktsoonide avamise käigus tuleb erilist tähelepanu pöörata vahelaetalade toeosadele, 

kus võib esineda kahjustusi. Varisenud vahelaetalad asendatakse olemasolevate taladega 

samas mõõdus C24 tugevusklassiga puittaladega. 

 

Esimese kontseptsiooni järgi restaureeritud teenijatemaja (vt joonis 3.34) välisilme muutub 

peamiselt katuse tõttu, kuid peaks sarnanema rohkem algupärase lahendusega. 

 

 

Joonis 3.34 Teenijatemaja perspektiivvaade lõunast 

 

 



53 

 

3.3.2 Teine restaureerimiskontseptsioon 

Teine restaureerimiskontseptsioon näeb ette, et hoone katusekorrus ehitatakse välja ning sinna 

rajatakse eluruumid. Töö autor on pakkunud võimaliku ruumipaigutusliku lahenduse joonisel 

L.4.15. Põhikorruse ruumiprogrammi muudetakse võimalikult vähe, hoonesse plaanitakse neli 

korterit. Kõigil korteritel on trepiga pääs katusekorrusele.  

 

Katusetarindeid muudetakse eemaldades kammitspennid ja vekseltalad. Sarika tugede 

horisontaalreaktsioon võetakse vastu terastõmbidega vältimaks müüritise väljasurumist 

sarikatelt tuleva horisontaaljõu tõttu (vt joonis 3.35 ja L.4.23). Terastõmbidena kasutatakse 

M20 keermelatti tugevusklassiga 8.8. Tõmbid paigaldatakse vaheseintesse ning maksimaalne 

lubatud samm on 10,7 meetrit. 

 

  

Joonis 3.35 Terastõmbiga räästasõlm 
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Katuselahendus kuni sarikateni lahendatakse samamoodi nagu esimese kontseptsiooni puhul. 

Katusele paigaldatakse vihmaveesüsteem, katuseredel ja käiguteed korstende hoolduseks. 

Hoone kagu küljele rajatakse katuseaknad (vt joonis L.4.18). Olemasolevad sarikad ja pennid 

säilitatakse, vajadusel proteesitakse ning tugevtatakse. Sarikate ja pennide vahele lisatakse 

mineraalvill.  

 

Vahelaelt eemaldatakse liiv ning talade pealne laudis. Eemaldatud laudise tõttu saab 

vahelaetaladest hea ülevaate ning kahjustunud osad vahetatakse välja. Vajadusel talad 

tugevdatakse ning proteesitakse. Olemasolevat 1. korruse lage säilitatakse võimalikult palju, 

kuid kahjustustega ruumides asendatakse terviklikult laudise vastu. Vahelae puhul antakse 

kaks lahendust, mis on tingitud kasuskoormuse väärtuse suurusest. Vahelagi tähisega VL-5 

arvutamisel on kasuskoormuse väärtusena arvestatud 2,0 kN/m
2
 ning VL-4 korral 3,0 kN/m

2
. 

VL-5 korral paigaldatakse vahelaetalade vahele mineraalvill, talade peale laagid ristlõikega 

50x100 mm, sammuga 600 mm. Laagide vahele paigaldatakse mineraalvill ning peale puidust 

põrandalauad paksusega 28 mm (vt joonis 3.36 ja L.4.28).  

 

 

Joonis 3.36 Vahelae lahendus VL-5.  
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VL-4 korral kinnitatakse paekivimüüri külge Rothoblaas AluMIDI 160 toed, mille külge 

paigaldatakse GL28h liimpuitala mõõtmetega 160x280 mm (vt joonis 3.37 ja L.4.27). 

Liimpuittala peale toetuvad põrandalaagid mõõtmetega 50x100 mm sammuga 400 mm. 

Laagide vahele läheb mineraalvill 100 mm ning peale puidust põrandalaudis paksusega 28 

mm. VL-4 lahenduse puhul jäävad olemasolevad vahelaetalad alles ning hakkavad kandma 

lage ning mineraalvilla. 

 

 

Joonis 3.37 Liimpuitaladega vahelae lahendus VL-4 

 

Eemaldatud vekseltalade ja kammitspennidega katuse konstruktsioonide  perspektiivvaade on 

toodud joonisel 3.38. 
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Joonis 3.38 Perspektiivvaade katusekonstruktsioonidele idast 

 

3.3.3 Mõlema restaureerimiskontseptsiooni korral kasutatavad lahendused 

Järgnevalt tuuakse välja mõlema restaureerimiskontseptsiooni puhul kattuvad ettepanekud. 

Korstnapitsid KO1 ja KO3 taastatakse esialgsel kujul. Hoone välisseintelt eemaldatakse 

lahtine ning kahjustunud krohv, misjärel parandatakse paekivi müüritise kahjustunud vuuke ja 

krohvitakse seinad. Vana lubivärvi kiht puhastatakse mustusest ning hoone välisseinad 

viimistletakse sama tooni lubivärviga. 

 

Katuse harjasõlme korral rakendub sama soojustamata katuse lahendus mõlemale 

restaureerimiskontseptsioonile (vt joonis 3.39). Vältimaks lindude ja muude loomade pääsu 

katusekivi alla tuleb harjakivi alla paigaldada harjatihend. 
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Joonis 3.39 Katuse harjasõlm 

 

Vundamendi kandevõime puudustele viitavaid pragusid hoonel ei esine. Siiski tuleb 

vundament lahti kaevata ja teostada paekivi müüritise ülevaatus ning hooldus. Vundamendi 

lahti kaevamisel soovitatakse jagada hoone perimeeter haardealadeks, mille käigus teostatakse 

töid lõiguti. Vundamendi lahtikaevamise käigus puhastatakse vundament pinnasest, 

eemaldatakse lahtine müürimört ja tehakse vuugiparandused. Vajadusel tuleb vundamenti 

tugevdada. Vundamenti ei saa väljast katta hüdroisolatsiooni ja soojustusega, sest niiskusel on 

sellisel juhul ainuke võimalus liikuda välisseintesse. Väljast kaetakse vundament 

drenaažimatiga, mis peab võimaldama seinal tuulduda. Tagasitäitel kasutada liiva, mis tuleb 

tihendada ning pinnasele või kivisillutisele tuleb anda kalle hoonest eemale. Soovitatav 

soklisõlme lahendus on toodud joonisel 3.40. 
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Joonis 3.40 Soklisõlm 

 

Hoone akende seisukord on mitmel juhul väga kehv. Aknad on kaetud laudade ja 

plekitahvlitega, raske on hinnata, mis ajast aknad pärinevad. Kindlasti tuleb säilitada ning 

restaureerida kõik olemasolevad aknad. Akende proteesimisel jälgida, et asendatav puitosa 

pärineks samast puuliigist ja oleks sarnaste omadustega (Täheväli Stroh 2005b:35). 

 

Hoone välisseinu ei saa muinsuskaitselise väärtuse tõttu väljastpoolt soojustada, mistõttu saab 

seda teha ainult sissepoole soojustust lisades või tuleb üldse tegemata jätta. Hoone paekivist 

välisseinad on 800 kuni 900 mm paksud ning akumuleerivad soojust, mistõttu võiks kaaluda 

algse lahenduse säilimist ning hoone soojustamata jätta. Soojustamata seinte korral tuleb 

arvestada külmakiirgusega, mis võib eluruumide puhul mitte sobida paljudele inimestele. 

Hoone on kitsas, mistõttu toad on väiksed ja kitsad ning välisseina pinna suhe toa 

põrandapinna kohta on suur. Sellest tulenevalt tuleb kaaluda seespoolset soojustamist. 

Seestpoolt soojustades tuleb arvestada niiskustehniliste riskidega (Õiger 2012:160). 
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Traditsioonilised kiviseinad on niiskustehnilises mõttes hingavad, ehk niiskus saab läbi seina 

välis- ja sisekeskkonna vahel liikuda. Soojustuse lisades tuleb seda arvesse võtta ning 

arvestada, et niiskus võib seina sattuda veel vihmasajust tingituna ja pinnasest imbuda. Samuti 

on seestpoolt soojustades vaja arvestada külmasildadega. (Energy Efficiency... 2012:5-10) 

 

Kui hoone seinad seestpoolt soojustada, kasutada selleks maksimaalselt 50 mm mineraalvilla, 

ning toa poolt isoleerida aurutõkkemembraaniga. Antud lahendus eeldab, et hoonesse on 

rajatud sundventilatsioon. Hoone soojustamisel tuleb läbi viia põhjalikum ehitusfüüsikaline 

uuring. 

 

3.3.4 Proteesimislahendused 

Hoone katuse kandetarinditel esinevate kahjustuste tõttu (vt joonis L.4.14) tuleb sarikaid ja 

kammitspenne proteesida. Proteesimislahendused on toodud joonisel L.4.26. 

Mädanikkahjustusega koht tuleb eemaldada vähemalt 1 meetri kauguselt nähtavast 

kahjustusest ning alles jääv osa töödeldakse mädanikuvastase kaitsevahendiga (Lainemäe 

2014:70). Sarikate kahjustused esinesid peamiselt harja- ja räästaosas, mistõttu antakse töös 

proteesimislahendus mõlema osa kohta. Olemasoleva ja proteesitava sarika ühenduskoht 

kaetakse 1 meetri pikkuste C24 tugevusklassiga puidust tugevduslappidega, mille ristlõike 

mõõtmed on 50x150 mm. Harjaosas kasutatakse tugevduslappide kinnitamiseks nelja ning 

räästaosas kaheksat M12 kinnitusvahendit tugevusklassiga 8.8. Harjaosa proteesimislahendus 

on toodud joonisel 3.41 ning räästaosa lahendus joonisel 3.42. 
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Joonis 3.41 Sarika harjaosa proteesimislahendus 

 

Kammitspennide proteesimine lahendatakse analoogselt sarikatega. Olemasoleva ja 

proteesitava kammitspenni ühenduskoht kaetakse 1 meetri pikkuste C24 tugevusklassiga 

puidust tugevduslappidega, mille ristlõike mõõtmed on 50x175 mm. Kinnitamiseks 

kasutatakse kuut kinnitusvahendit M12 tugevusklassiga 8.8. 

 

 

Joonis 3.42 Sarika ja kammitspennide räästaosa proteesimislahendus 
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Võimalusel kasutada 2. restaureerimiskontseptsiooni korral proteesimiseks eemaldatavaid 

kahjustusteta kammitspenne ja vekseltalasid. Eemaldatavate tarindite kasutamine eeldab, et 

neil ei esine kahjustusi ning tugevusklass peab vastama C24-le. 

 

Vahelaetalade toepiirkonna tugevdamiseks eemaldatakse kahjustunud osa ning teostatakse 

sisseliimitud varrastega puit-liimseguga liite lahendus. Olemasolevasse puittalasse puuritakse 

horisontaalsed ja vertikaalsed augud ning aukudesse sisestatakse klaasfiiber armatuur, 

seejuures augu läbimõõt peab olema 8 mm suurem sarruse läbimõõdust ning sarruste samm on 

vähemalt kolmekordne armatuuri läbimõõt. Eemaldatud toeosa asendatakse liimseguga, mis 

koosneb epoksüüdvaigust ja jäme- või peenliivast. Samuti täidab liimsegu sarrust ümbritsevad 

tühimikud puidus ning liide hakkab toimima ühtse komposiitkonstruktsioonina. Kaldvardad 

mille maksimaalne kalle on 20° toimivad põikjõu vastuvõtmiseks. Vahelaetalade tugevdamise 

lahendust vt joonis L.4.29. (Schober 2013) 

 

3.4 Arutelu ja ettepanekud 

 

Kostivere mõisa teenijatemaja on seisnud viimased aastakümned kasutuseta, millega on 

kaasnenud vähesed hooldus- ning parandustööd. Eterniidist katusekattematerjal on 

amortiseerunud ning sadevee läbijooksude tõttu on tarindid aastatega kahjustunud. Vältimaks 

konstruktsioonide edasist kahjustumist tuleb koheselt teostada avariitöid. Lisaks avariitöödele 

on hoonele vaja leida kasutusotstarve ning alustada hoone restaureerimisega, et säiliks 

Kostivere mõisaansamblisse kuuluv muinsuskaitseline kõrvalhoone.  

 

Magistritöö käigus teostati hoonele ehitus-tehniline ekspertiis, mille käigus uuriti hoone 

kandetarindite seisukorda, vaadeldi välis- ja siseviimistluse, küttekollete, akende ja uste 

olukorda. Puidust kandekonstruktsioonide seisukorra uurimiseks kasutati vastupanupuurimise 

seadet Resistograph
®

 4453-P, millega saadud tulemused näitavad, et välise kahjustuseta 

kohtades esineb samuti kahjustusi, mis avaldavad mõju tarindi kandevõimele. Arvestades 

puurimistulemuste lokaalsust, tuleb vahetult enne hoone konstruktsioonide restaureerimist 

teha täiendavad mõõtmised, mis kajastaks hetke tulemusi. Kuna praegusel omanikul pole 

võimalik hoone ennistamine siis pole praegused tulemused hiljem adekvaatsed. Lisaks sellele 
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on puittarinditel piisavalt visuaalselt nähtavaid kahjustusi, millest võib järeldada, et 

konstruktsioone on vaja proteesida. Kõik katuse ja vahelae konstruktsioonid tuleb avada ja 

veenduda, et need ei ole saanud kahjustusi, isegi visaalsel vaatlusel näiliselt kahjustusteta 

konstruktsioonid.  

 

Teenijatemaja püsima jäämise huvides kontrolliti hoone kandetarindite kandevõime vastavust 

hetkel kehtivate Eurokoodeks standarditega. Tänapäevastele standarditele vastavus vana 

hoone puhul annab kindluse omanikule ja restaureerimisprojekti koostanud inseneridele, et 

kandetarindite püsivus on tagatud ning  hoonet võiks kasutada ka majutushoonena. 

Konstruktsioonide tugevusarvutustel lähtuti terve C24 tugevusklassiga puitmaterjali 

tugevusomadustest. Arvutused tehti vastavalt kahele restaureerimiskontseptsioonile, kus 

esimesel juhul hoone katusekattematerjal vahetatakse välja ning hoone restaureeritakse 

olemasolevas mahus. Teisel juhul planeeritakse katusekorruse väljaehitamist, mis muudab 

hoone algset lahendust. Töö autor on teinud arvutused lähtudes kivikatuse koormusest, 

mistõttu võib kasutada ka kergemaid katusekattematerjale, mis sobivad mõisaansamblisse. 

 

Avariitööde nimekiri: 

1. Hoone katusekattes likvideeritakse kõik nähtavad sadevee läbijooksud. Visuaalsel 

kontrollil avastatud läbijooksud on toodud joonisel L.4.13. 

2. Kahjustustega katusekandetarindid tuleb proteesida. Kahjustused on toodud joonisel 

L.4.12, kus punasega on toodud ohtlikumad kohad, mis vajavad lahendamist 

võimalikult kiiresti. Pakutavad proteesimislahendused on toodud joonisel L.7.12. 

Proteesimislahendused tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

3. Osaliselt varisenud vahelagi telgedes A ja B ning 7 ja 8 (vt joonis L.4.12) tuleb 

lammutada (kooskõlastada Muinsuskaitseametiga) vältimaks varingust tekkida võivaid 

kahjustusi teistele konstruktsioonidele ning detailidele. 

4. Korstendel KO1 ja KO3 tuleb lahtised kivid eemaldada, vältimaks katusekattematerjali 

purunemist. 

5. Hoonesse on aastatega kogunenud prahti (puulehed, oksad, tolm), mis tuleb 

eemaldada.  

Magistritöö autor teeb hoone restaureerimiseks järgnevad ettepanekud: 
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1. Olemasolev eterniit katusekattematerjal eemaldada täies mahus koos alumise laastkatte 

ja roovitisega ning asendada uue materjaliga, mis soovitatavalt on katusekivi. 

2. Kahjustustega tarindid proteesida ning hävinud konstruktsioonid asendada. 

3. Vahelaelt eemaldada täitematerjal ning asendada mineraalvillaga. 

4. Katusekorruse väljaehitamise korral kammitspennide eemaldamisel tuleb sarikate 

horisontaalreaktsioon vastu võtta tõmbidega. 

5. Olemasolevaid vahelaetalasid võib koormata normatiivse kasuskoormuse väärtuse 

suurusega 2,0 kN/m
2
. 

6. Kasuskoormuse normatiivse väärtuse suuruse 3,0 kN/m
2
 rakendamisel paigaldada 

liimpuidust vahelaetalad. 

7. Hoone katusekorruse väljaehitamisel rajada sundventilatsioon. 

 

Esimene restaureerimiskontseptsioon on restaureerimise põhimõtetest lähtuvalt soovitatavam, 

sest hoone välimust muudetakse vähem, kui teise kontseptsiooni puhul, samuti ei muudeta 

olemasolevat kandekonstuktsioonide lahendust. Katusekatte materjalina kasutatakse algse 

kattega sarnast materjali. Esimese kontseptsiooni puhul rakendub suures osas 

tagasipööratavuse printsiip, millest lähtuvalt on võimalik kasutatud materjale hiljem 

eemaldada ning taastada restaureerimisele eelnenud olukord. Teine kontseptsioon muudab 

hoone algset lahendust, sest eemaldatakse osaliselt katuse kandetarindeid ning katusekorrus 

ehitatakse välja, kuid hoonele kasutusotstarbe leidmiseks võib lahendus osutuda vajalikuks. 

Mõlema kontseptsiooni kohaselt rajatakse hoonesse vesivarustus, kanalisatsioon, 

elektrisüsteem, sundventilatsioon ning küttesüsteem, mis on omased tänapäevastele hoonetele. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli uurida muinsuskaitse alust Kostivere mõisa teenijatemaja ning pakkuda 

välja lahendusi restaureerimisprojekti koostamiseks. Eesmärgi saavutamiseks tutvuti Kostivere 

mõisa ja teenijatemaja ajalooga. Hoone mõõdistati ja viidi läbi hoone ehitus-tehniline 

ekspertiis visuaalselt ja mittekahjustavate meetoditega. Anti ülevaade Kostivere mõisa ja 

piirkonna ajaloost ning omanikest. Teenijatemaja ajaloost on vähe teada, mistõttu keskenduti 

maja üldisele ülevaatele ning toodi välja Muinsuskaitseameti poolne hoone tegevuskava 

aastast 2014. Muinsuskaitse eritingimuste lühiülevaatega kirjeldatakse kultuuriväärtuslike 

tarindeid ja detaile, mille seast võib esile tuua katusetarindid, aknad, pliidid, ahjud ja korstnad. 

Erilist tähelepanu pälvib massiivne paekivikorsten KO2, mis asub hoone keskosas ning toetub 

paekivivõlvile. Visuaalse hindamise ja mõõdistamise tulemusel koostati hoone olemasolevat 

olukorda kirjeldavad joonised arvutiprogrammiga ArchiCad 16 .  

 

Hoone ehitus-tehnilise seisukorra hindamise tulemusel toodi välja hoone katusekatte 

avariilisus ning sadevee läbijooksude rohkus. Levinud on katusetarindite ja vahelae 

kahjustused, mis on peamiselt põhjustatud läbijooksudest. Hoone paekivist seinte ja 

vundamendi seisukorda hinnati rahuldavaks. Välisseinu kattev lubikrohv on suures osas 

irdunud. Kokkuvõtvalt hinnati hoone tehnilist seisukorda visuaalselt saadud tulemuste põhjal 

avariiliseks. Hoone tehnilise seisukorra uurimisel testiti puittarindeid Resistograph
®

4453-P 

abil, millega leiti konstruktsioonide jääkristlõiked. Puidu niiskussisaldust mõõdeti seadmega 

Brookhuis FME. Lõputöö käigus ei avatud konstruktsioone, mistõttu jäävad osad lahendused 

nagu sarika ja kammitspenni tappliide ning vahelae ja vundamendi täpne lahendus 

selgusetuks. Sellest tulenevalt tuleb hoone restaureerimisel teha täiendavad uurimised saamaks 

paremat ülevaadet kahjustuste ulatusest. 

 

Magistritöö autor pakkus omaniku poolse informatsiooni puudumise tõttu välja kaks 

restaureerimiskontseptsiooni. Esimese kontseptsiooni kohaselt hoone avariiline 
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katusekattematerjal eemaldatakse täies ulatuses kuni sarikateni ning asendatakse uue 

kivikatusekattega. Olemasolevat konstruktiivset lahendust ei muudeta ning säilitatakse 

võimalikult palju, kuid kahjustustega tarindid proteesitakse. Teine restaureerimiskontseptsioon 

näeb ette, et hoone katusekorrus ehitatakse välja ning sinna rajatakse eluruumid. 1. korruse 

ruumiprogrammi muudetakse võimalikult vähe, hoonesse plaanitakse neli korterit. Kõigil 

korteritel on trepiga pääs katusekorruse tubadesse. Katusetarindeid muudetakse selliselt, et 

eemaldatakse kammitspennid ja vekseltalad.  

 

Restaureemisprojekti jaoks lahenduste pakkumiseks kontrolliti tugevusarvutustega katuse- ja 

vahelaetarindite kandevõimet. Arvutatud koormuste põhjal koostati 24 kandepiirseisundi 

koormuskombinatsiooni, mis sisestati programmi Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 2018. Programmis analüüsiti mõlema restaureerimiskontseptsiooni 

katusekonstruktsioonide arvutusskeemi. Suurimaid sisejõude sarikale põhjustasid 

kombinatsioonid KK-17 ja KK-21. Kombinatsiooni KK-17 moodustas: γG · omakaal + γQ · 

tuul_1 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_2. Saadud sisejõudude põhjal kontrolliti konstruktsioonide 

vastavust tänapäevastele Eurokoodeks standarditele. Arvutuste aluseks võeti kahjustusteta C24 

tugevusklassiga puit.  Sarikate, kammitspennide ja pennide kandevõime on tagatud varuga, 

kuid sarika ja kammitspenni liite täpne lahendus pole teada, mistõttu seda arvutust ei tehtud. 

 

Vahelaetalade kandevõime kontrollimisel selgus, et olemasoleva liivtäitega vahelae 

omakaalukoormus on liiga suur, et oleks tagatud kandepiirseisundi tugevustingimus, seejuures 

arvestamata kasuskoormuse mõju. Omakaalu koormuse domineerimise tõttu oli koormuse 

kestusklassile viitava teguri kmod väärtus 0,6, kuid liiva asendamisel kergema täitematerjaliga 

polnud omakaalukoormus enam valdav, mistõttu arvestatati kmod väärtusena 0,8. Olemasolevat 

mineraalvilltäitega vahelage kontrolliti kasuskoormuse normväärtuse suurusega 2,0 kN/m
2
. 

Mineraalvilltäitega on olemasolevate vahelaetalade paindekandevõime tagatud ning kasutatud 

on 67%. Nihkekandevõimest on kasutatud 32,5% ja läbipaine jääb lubatud piiridesse. 

Laiendamaks hoone kasutamisvõimalusi pakuti välja liimpuittala lahendus, mis säilitaks 

kandevõime kasuskoormuse normväärtuse juures suurusega 3,0 kN/m
2
. Liimpuitala 

kinnitatakse paekivist välisseintele Rothoblaas AluMIDI 160 tugedega. 
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Kahjustuste sageda esinemise tõttu arvutati sarikatele harja- ja räästaosa ning 

kammitspennidele toeosa proteesimiseks vaja minevate kinnitusvahendite arv ja parameetrid. 

Arvutuste põhjal koostati proteesimislahenduste joonis, kus kajastub proteesimise täpne 

lahendus. Olemasoleva ja proteesitava sarika ühenduskoht kaetakse mõlemalt poolt 1 meetri 

pikkuste C24 tugevusklassiga puidust tugevduslappidega, mille ristlõike mõõtmed on 50x150 

mm. Harjaosas kasutatakse tugevduslappide kinnitamiseks nelja ning räästaosas kaheksat M12 

kinnitusvahendit tugevusklassiga 8.8. Olemasoleva ja proteesitava kammitspenni ühenduskoht 

kaetakse 1 meetri pikkuste C24 tugevusklassiga puidust tugevduslappidega, mille ristlõike 

mõõtmed on 50x175 mm. Kinnitamiseks kasutatakse kuute kinnitusvahendit M12 

tugevusklassiga 8.8.  

 

Restaureerimisprojekti koostamiseks pakutud lahenduste puhul anti erinevate sõlmede näol 

soovitusi. Samuti toodi välja avariitööde nimekiri, vältimaks varinguid ning aeglustamaks 

kahjustuste edasi arenemist. Viimasena teeb autor ettepanekuid hoone restaureerimiseks.  

 

Lõputöös püstitatud eesmärgid said saavutatud. Selleks tutvuti Kostivere mõisa ja 

teenijatemaja ajalooga, mõõdistati hoone, viidi läbi hoone ehitus-tehniline ekspertiis 

visuaalselt ja mittekahjustavate meetoditega ning esitati lahendused restaureerimisprojekti 

koostamiseks. Restaureerimislahenduste pakkumiseks kontrolliti olemasolevate 

konstruktsioonide kandevõimete vastavust standartites esitatud tingimustele. Antud 

lahendustega soovitakse tagada hoone muinsuskaitseline väärtus ning hoone võimalikult pikk 

eluiga.  
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SUMMARY 

 

The aim of the master’s thesis was to evaluate Kostivere manor’s servants’ house and propose 

solutions for restoration project. Therefore research of manor and servants’ house history was 

made. Building measuring and in situ assessment was made. Building was  assessed visually 

and with non destructive methods to get overview of the bearing structures and details. 

Overview of the manor and it’s owners, also the district history was made. There was lack of 

information about servants’ house so general overview and Muinsuskaitseamet’s plan of 

action about the building was being focused on. Short review of special conditions of heritage 

conservation was added to describe cultural heritage structures and details of the building. 

Notable structures and detils were roof bearing structures, windows, stoves, ovens and 

limestone chimney’s. There is massive limestone chimney which is upholded by limestone arc 

in center of the builing that claims special attention. Design drawings that were made by using 

ArchiCad 16 were outcome of visual assessment and measuring. 

 

As a result of servants’ house technical evaluation, roof failure and water infiltration spots 

were noticed. Ceiling and roof bearing structures damages were far-spread mostly because of 

infiltration. Limestone walls and foundation state were copesetic. Exteriorwalls limemortar 

damages were far-spread. Summarized evaluation of whole building technical state was 

accident-prone. Also wood structures assessment with using non destructive device was made. 

Resistance drilling device Resistograph
®

4453-P was used to determine wood structures cross-

sections and wood moisture content was measured with Brookhuis FME. There were no 

opening stuctures for accurate evaluation therefore rafter and bottom chord joint exact solution 

is unknown. Also ceiling joist and foundation accurate solutions are unkown. Because of the 

unkown solutions additional assessment has to be taken before restoration to get more accurate 

review of damages. 
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There were no information from servants’ house owner about possible conception for 

restoration or any plans assosiated with the builing other than selling. Therefore author 

suggested two possible concepts for restoration. First concept comprises exchange of the old 

roofing to new roof tiles. Existing bearing solution will not be modified unless reinforcement 

is needed. Purpose of second concept is to create livingroom space to second floor. First floor 

room programm will be changed as  few as possible. Four appartments are planned to 

servants’ house. 

 

Solutions for restoration project roof bearing structures and ceiling joists were based on 

strength calculations. Based on load calculation, 24 ULS (ultimate limit state) load 

combinations were formed and entered into Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

2018. Two different roof structure models were analyzed. Biggest internal forces for rafter 

were applied with load combination KK-17 and KK-21. Combination KK-17 is formed by 1,2 

· selfweight + 1,5 · wind load (tuul_1) + 1,5 · 0,5 · snow load (lumi_2). Accured internal 

forces were used in structural calculations based on Eurocode. All existing structures strength 

calculations were based on structural timber strength class C24 characteristics. Rafters, bottom 

chords and collar ties load capacities were provided. Because of the unknown solution of 

rafter and bottom chord joint it’s load capacity was not calculated. 

 

On a calculation of existing ceiling beams which have sand filling accured that selfweight is 

too big that ULS design value would be satisfied although imposed load were not applied. 

Beacuse of the dominating selfweight, modification value kmod was 0,6. If sand is being 

exchanged for lighter filling such as mineralwool, selfweight is not dominating anymore 

which brings kmod value to 0,8. Existing ceiling beams were analyzed with lighter selfweight 

value and imposed load value such as 2,0 kN/m
2
. Existing ceiling beam with mineralwool 

filling bending load capacity was provided and 67% of load capacity were used. SLS design 

value were provided. To expand possible opportunities of using building second floor a 

glulaminated timber beam was designed to provide imposed load value such as 3,0 kN/m
2
. 

Glulaminated joist is being fixed to walls with Rothoblaas AluMIDI 160 brackets. 
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Because of the far-spread damages on timber rafters and bottom chords reinforcements were 

designed. Based on calculations a reinforcements design drawning were made to show exact 

solutions. Existing rafter and displaced rafter were reinforced with C24 timber element which 

cross-section measures are 50x150 mm. In ridge part of rafter 4 bolts and in eave part 8 bolts 

are used to fix timber element to reinforce rafter. Bottom chord timber reinforcement element 

with cross-section measures 50x175 mm are fixed with 6 bolts. All fasteners used in roof 

structure reinforcement are M12 from strength class 8.8. 

 

Solutions offered to restoration project consists different recomendations based on joint 

drawnings. Also a list of emergency tasks were offered to decelerate damage progression on 

structures and avoid failure. 

 

In conclusion all goals were reached. For that Kostivere manor and servants’ house history 

was being studied. Building was measured and being visually assessed. Also evaluation with 

non destructive methods was made. Existing roof bearing structures and ceiling joints 

calculations were made to control the compliance with standards. Solutions for restoration 

project were offered based on calculations. The aim of offered solutions is to provide long age 

to heritage building. 
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Lisa 1. Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud Kostivere mõisa mälestised 

Tabel L.1.1 Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud Kostivere mõisa mälestised 

(Kultuuri mälestiste... 2017) 

Mälestise 

registri 

number 

Mälestise nimi Seisund 
Inspekteerimise 

kuupäev 

2725 

Kostivere mõisa 

peahoone, 18.-

19.saj. 

restaureerimisel 8.11.2016 

2726 
Kostivere mõisa 

park, 18.-20.saj. 
rahuldav 5.12.2016 

2727 

Kostivere mõisa 

pargiskulptuur, 19.-

20.saj. 

rahuldav 27.08.2015 

2728 

Kostivere mõisa 

viinavabrik, 19.-

20.saj. 

halb 30.06.2016 

2729 

Kostivere mõisa 

karjakastell, 19.-

20.saj. 

avariiline 22.10.2015 

2730 

Kostivere mõisa 

sepikoda, 19.-

20.saj. 

rahuldav 27.08.2015 

2731 

Kostivere mõisa 

tall-tõllakuur, 19.-

20.saj. 

avariiline 11.06.2015 

2732 
Kostivere mõisa ait, 

19.-20.saj. 
halb 27.08.2015 

2733 

Kostivere mõisa 

teenijatemaja, 19.-

20.saj. 

avariiline 22.10.2015 

2734 
Kostivere mõisa 

küün 1, 19.-20.saj. 
rahuldav 27.08.2015 

2735 
Kostivere mõisa 

küün 2, 19.-20.saj. 
restaureerimisel 22.10.2015 

2736 
Kostivere mõisa 

sild, 19.-20.saj. 
rahuldav 27.08.2015 

2737 
Kostivere mõisa 

kelder, 19.-20.saj. 
hea 27.08.2015 

2738 

Kostivere mõisa 

moonakamaja, 19.-

20.saj. 

rahuldav 27.08.2015 

Märkus. Inspekteerimised on läbiviinud Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor Ly 

Renter.  
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Lisa 2. Ehitisregistri väljavõte hoone 116029537 kohta, 18.05.2017 seisuga 

Omandi liik 

 Omandi liik Kinnisasi 

Kinnistamisavalduse kuupäev esmakinnistamisel     

Ehitise üldandmed 

 Ehitise liik Hoone     

Ehitise nimetus Laohoone     

Ehitisregistri kood 116029537     

Esmase kasutuselevõtu aasta 1957     

Kavandatav kasutusele võtmise aeg     

Kavandatav kasutamise lõpetamise aeg     

Ehitise seisund kasutusel     

Peamine kasutamise otstarve 12529 Muu tööstuse laohoone     

Ehitise koha-aadress Harju maakond, Jõelähtme vald,  

Kostivere alevik, Mõisa tee 2c     

Ehitise üldised tehnilised andmed 

Ehitisealune pind (m
2
)                292     

Maapealse osa alune pind (m
2
)     

Maapealsete korruste arv                1     

Maa-aluste korruste arv     

Absoluutne kõrgus (m)     

Kõrgus (m)     

Pikkus (m)     

Laius (m)     

Sügavus (m)     

Suletud netopind (m
2
)              203,6     

Köetav pind (m
2
)     

Maht (m
3
)              881     

Maapealse osa maht (m
3
)     

Üldkasutatav pind (m
2
)     

Tehnopind (m
2
)     
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Lisa 3. Resistograafiga puurimise tulemused 

 

 

Joonis L.3.1 Proov 1, katse nr 00004905 20170310 

 

 

Joonis L.3.2 Proov 2, katse nr 00004906 20170310 

 

 

Joonis L.3.3 Proov 3, katse nr 00004908 20170310 
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Joonis L.3.4 Proov 4, katse nr 00004909 20170310 

 

 

Joonis L.3.5 Proov 5, katse nr 00004910 20170310 

 

 

Joonis L.3.6 Proov 6, katse nr 00004912 20170310 



77 

 

 

Joonis L.3.7 Proov 7, katse nr 00004913 20170310 
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Lisa 4. Teenijatemaja joonised 

Käesolevas lisas on toodud järgnevad olemasoleva olukorra joonised: 

Joonis L.4.1     1. korruse ja katusekorruse plaan  M 1:100 

Joonis L.4.2    Vaade loodest     M 1:100 

Joonis L.4.3    Vaade kirdest     M 1:100 

Joonis L.4.4    Vaade kagust     M 1:100 

Joonis L.4.5    Vaade edelast     M 1:100 

Joonis L.4.6    Lõige A-A     M 1:100 

Joonis L.4.7    Lõige B-B     M 1:100 

Joonis L.4.8    Lõige C-C     M 1:100 

Joonis L.4.9    Räästasõlm RS-1    M 1:20 

Joonis L.4.10    Räästasõlm RS-2    M 1:10 

Joonis L.4.11    Harjasõlm HS-1    M 1:10 

Joonis L.4.12    Kammitspennide ja sarikate kahjustused M 1:100 

Joonis L.4.13    Läbijooksude plaan    M 1:100 

Joonis L.4.14    Sarikate lõige     M 1:50 

 

Restaureerimislahenduste joonised: 

Joonis L.4.15    1. korruse ja katusekorruse plaan  M 1:100 

Joonis L.4.16    Vaade loodest     M 1:100 

Joonis L.4.17    Vaade kirdest     M 1:100 

Joonis L.4.18    Vaade kagust     M 1:100 

Joonis L.4.19    Vaade edelast      M 1:100 

Joonis L.4.20    Lõige D-D     M 1:100 

Joonis L.4.21    Räästasõlm RS-3    M 1:20 

Joonis L.4.22    Räästasõlm RS-4    M 1:20 

Joonis L.4.23    Räästasõlm RS-5    M 1:20 

Joonis L.4.24    Harjasõlm HS-2    M 1:10 

Joonis L.4.25    Soklisõlm SS-1    M 1:20 

Joonis L.4.26    Proteesimislahendused   M 1:20 

Joonis L.4.27    Vahelagi VL-4     M 1:20 

Joonis L.4.28    Vahelagi VL-5 ja VL-6   M 1:20 

Joonis L.4.29    Vahelaetala tugevdamine   M 1:20 

 

Märkus: Joonised on eraldi köites. 
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Lisa 5. Koormuste arvutused 

 

Lisa 5.1 Lumekoormus 

Hoonel on poolkelpkatus kaldega 45°. Lumekoormuse arvutamisel on käesolavas töös 

lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-3:2006 Üldkoormused. Lumekoormus. Vastavalt 

lumekoormuse kaardile on Kostiveres lumekoormuse normsuurus maapinnal sk=1,5 kN/m
2
.  

 

Katuse lumekoormuse normsuurus leitakse järgneva valemiga: 

 s=μ1·sk          (L.5.1) 

kus s on katuse lumekoormuse normsuurus kN/m
2
; 

μ1 – lumekoormuse kujutegur; 

sk – lumekoormuse normsuurus maapinnal kN/m
2
. 

Lumekoormuse kujuteguri leitakse katuse kaldenurga 30°<α<60° korral järgneva valemiga: 

 μ1=0,8·(60-α)/30,        (L.5.2) 

kus μ1 on lumekoormuse kujutegur; 

 α – katuse kaldenurk kraadides. 

Lumekoormuse kujutegur 45° katuse kaldenurga puhul on: 

 μ1=0,8·(60-45)/30=0,4 

Vastavalt 45° katuse kaldele on teenijatemaja katuse lumekoormuse normsuurus järgmine: 

 s=0,4·1,5=0,6 kN/m
2
      

Teenijatemaja katuse arvutuslik katuse lumekoormus leitakse järgmise valemiga 

 Sd=s·γQ         (L.5.3) 

kus Sd on katuse arvutuslik lumekoormuse suurus kN/m
2
; 

 s – katuse lumekoormuse normsuurus kN/m
2
; 

 γQ – muutuvkoormuse ebasoodsa mõju osavarutegur 1,5, kandepiirseisundis alalises ja 

ajutises arvutusolukorras. 

Teenijatemaja katuse arvutuslik katuse lumekoormus: 

Sd=0,6·1,5=0,9 kN/m
2
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Arvutuslik lumekoormus katuse reaalpikkusele: 

Sd=s·γQ·cos α,         (L.5.4) 

kus Sd on arvutuslik lumekoormus; 

 s – katuse lumekoormuse normsuurus kN/m
2
; 

 γQ – muutuvkoormuse ebasoodsa mõju osavarutegur 1,5, kandepiirseisundis alalises ja 

ajutises arvutusolukorras; 

 cos α – katuse kaldenurk kraadides. 

Arvutuslik lumekoormus katuse reaalpikkusele 45° katuse kalde korral: 

Sd=0,6·1,5·cos 45°=0,64 kN/m
2
 

Normatiivne lumekoormus sarikale kN/m, võttes arvesse kõige suurema sarika sammu: 

 ssamm=1,8 m 

 Sk,sarikale=1,8·0,6·cos45°=0,76 kN/m 

 

Normatiivse lumekoormuse kombinatsioonid on toodud tabelis L.5.1. Kombinatsioon lumi_1 

puhul mõjub mõlemale katsusepoolele leitud normatiivne lumekoormus. Kombinatsioonide 

lumi_2 ja lumi_3 puhul mõjub ühele katusepoolele pool leitud normkoormusest ja teisele 

poolele terve normkoormus. Lumekoormuse osavarutegur väärtusega 1,5 lisatakse 

programmis Autodesk Robot Structural Analysis. 

 

Tabel L.5.1 Normatiivse lumekoormuse kombinatsioonid (koormus sarikale) 

Kombinatsioon 
Vasak katusepool 

(kN/m) 

Parem katusepool 

(kN/m) 

lumi_1 0,76 0,76 

lumi_2 0,76 0,5·0,76=0,38 

lumi_3 0,5·0,76=0,38 0,76 

 

Lisa 5.2 Tuulekoormus 

Hoone asub piirkonnas, mille maastikutüüp on III. Hoone on 7,7 m kõrge. Tuulekoormuste 

arvutamisel on lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-4:2007 Üldkoormused. Tuulekoormus ja 

Ehituskonstruktori käsiraamatust.  

Soovituslik õhu tihedus ρ=1,25 kg/m
3
, tuule baaskiiruse väärtus Eestis vb=21 m/s, 

pinnavormitegur c0(z)=1,0 ja turbulentsitegur kI=1,0. Maastikutüüp III puhul on karedusmõõt 

z0=0,3 m. 

Lisa 5 järg 
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Maastikutüübitegur: 

kcr=0,19·(
  

     
)0,07

,         (L.5.5) 

kus kcr on maastikutüübitegur; 

    – karedusmõõt; 

       – 0,05 m (maastikutüüp II) 

Mastikutüüp 7,7 m kõrgusele hoonele: 

kcr=0,19·(
   

    
)0,07

=0,215 

Karedustegur: 

cr(z)=kcr·ln(
 

  
),         (L.5.6) 

kus cr(z) on karedustegur kõgusel z (7,7 m). 

 kcr – maastikutüübitegur; 

 z – katuse kõrgus m; 

 z0 – karedusmõõt m (maastikutüüp III puhul 0,3 m). 

Karedustegur:  

cr(z)=0,215·ln(
   

   
)=0,698 

Keskmine tuulekiirus: 

vm(z)=cr(z)·c0(z)·vb,         (L.5.7) 

kus vm on keskmine tuulekiirus kõrgusel z maapinnast; 

 cr(z) – karedustegur; 

 c0(z) – pinnavormitegur 1,0; 

 vb – tuule baaskiirus m/s. 

Keskmine tuulekiirus kõrgusel z=7,7 m maapinnast: 

vm(z)=0,698·1,0·21,0=14,66 m/s 

 

 

Turbulentsi intensiivsus kõrgusel z maapinnast: 

Iv(z)=
  

          
 

  
 
 ,        (L.5.8) 

kus Iv(z) on turbulentsi intensiivsus kõrgusel z; 

 kI – turbulentsitegur, väärtus on 1,0; 
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 c0(z) – pinnavormitegur 1,0; 

 z – katuse kõrgus m; 

 z0 – karedusmõõt m (maastikutüüp III puhul 0,3 m). 

Turbulentsi kiirus kõrgusel 7,7 m maapinnast: 

Iv(z)=
   

        
   

   
 
=0,308 

Tippkiirusrõhk kõrgusel z maapinnast: 

qp(z)=[1+7·Iv(z)]·
 

 
·ρ·  

 (z),       (L.5.9) 

kus qp(z) on tippkiirusrõhk kõrgusel z maapinnast; 

 Iv(z) - turbulentsi intensiivsus kõrgusel z maapinnast; 

 ρ – õhu tihedus kg/m
3
 ( soovituslik 1,25 kg/m

3
); 

 vm(z) – kekmine tuulekiirus kõrgusel z maapinnast m/s. 

Tippkiirusrõhk kõrgusel 7,7 m maapinnast: 

qp(z)=(1+7·0,308)·
 

 
·1,25·14,66

2
=424 N/m

2
=0,424 kN/ m

2
 

Tuulerõhk leitakse valemiga  

 we=qp(ze)cpe          (L.5.10) 

kus we on tuulerõhk, mis avaldub konstruktsiooni välispindadele; 

 qp – kiirusrõhk; 

 ze – arvutuskõrgus; 

 cpe – välisrõhutegur. 

Tuule netorõhk on tarindi vastaspindadel  avalduvate rõhkude vahe, võttes arvesse märki. 

Positiivne on pinna suunaline rõhk ehk surve ning negatiivne on pinna poolt eemalduv rõhk 

ehk imemine.  

 

Katusele mõjuv arvutuslik tuulerõhk leitakse leitakse valemiga: 

Wd=We·γQ,         (L.5.11) 

kus We on katuse pinnale mõjuv arvutuslik tuulekoormus; 

 γQ - muutuvkoormuse osavarutegur 1,5. 
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Tuulerõhutegurite cpe leidmine, kui tuule suund on risti hoonet ehk θ=0°: 

h=7,7 m; 

2h=15,4 m; 

d=7,7 m; 

b=37,2 m. 

Kuna hoone kahekordne kõrgus on väiksem, kui hoone pikkus b, siis 

e=2h=15,4 m 

Tuuletsoonide mõõtmed: 

F1= 
 

 
 = 

    

 
 = 3,85 m     F2= 

 

  
 = 

    

  
 = 1,54 m 

G1= b - 
  

 
 = 

      

 
 = 29,5 m    G2= 

 

  
 = 

    

  
 = 1,54 m 

H1= b = 37,2 m     H2= 
 

 
 -  

 

  
 = 

   

 
 - 

    

  
 = 2,31 m 

I1= b = 37,2 m      I2= 
 

 
 -  

 

  
 = 

   

 
 - 

    

  
 = 2,31 m 

J1= b = 37,2 m     J2= 
 

  
 = 

    

  
 = 1,54 m 

 

Tuulerõhutegurid, kui tuulesuund on risti hoone pikema küljega (θ=0°): 

Tsoon F cpe=-0,0 või +0,7 

Tsoon G cpe=-0,0 või +0,7 

Tsoon H cpe=-0,0 või +0,6 

Tsoon I cpe=-0,2 või +0,0 

Tsoon J cpe=-0,3 või +0,0 

 

Tuule suuna θ=0° puhul tuleb arvestada nelja juhuga, kus tuule poolse külje tsoonide F, G ja H 

suurimaid ja vähimaid väärtusi kombineeritakse suurimate ja vähimate väärtustega tsoonides I 

ja J. Vastavad kombinatsioonid on toodud Tabel L.5.2.  
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Tabel L.5.2. Välisrõhutegurite neli kominatsiooni tuule suuna θ=0° puhul (koormus katuse 

pinnale) 

 
Tuulepoolne külg 

we 

(kN/m
2
) 

Tuulealune külg 
we 

(kN/m
2
) 

1. kombinatsioon +0,7 0,28 +0,0 0 

2. kombinatsioon +0,7 0,28 -0,3 -0,12 

3. kombinatsioon -0,0 0 +0,0 0 

4. kombinatsioon -0,0 0 -0,3 -0,12 

Märkus. Nelja arvestatud juhuga ei teki oodatust suuremaid koormusi. 

 

Risti hoone pikemat külge mõjuvad normatiivsed tuulekoormused vastavalt tsoonidele: 

Wk,0F1=0,4·0,7=0,28 kN/m
2
 

Wk,0F2=0,4·0,0=0 

Wk,0G1=0,4·0,7=0,28 kN/m
2
 

Wk,0G2=0,4·0,0=0,0 

Wk,0H1=0,4·0,6=0,24 kN/m
2
 

Wk,0H2=0,4·0,0=0,0 

Wk,0I1=0,4·0,0=0,0 

Wk,0I2=0,4·(-0,2)=-0,08 kN/m
2
 

Wk,0J1=0,4·0,0=0,0 

Wk,0J2=0,4·(-0,3)=-0,12 kN/m
2
 

 

Keskmised, katuse pinnaga risti mõjuvad tuule surve- ja tõmbetegurid on: 

    
                   

         
       

  

  
 

    
                         

         
        

  

  
 

 

Tuulerõhutegurite cpe leidmine, kui tuule suund on piki hoonet ehk θ=90°: 

h=7,7 m; 

2h=15,4 m; 

d=37,2 m; 

b=7,7 m. 
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Kuna hoone kahekordne kõrgus on suurem, kui hoone pikkus b, siis e=b=7,7 m 

F1= 
 

 
 = 

   

 
 = 1,925 m     F2= 

 

  
 = 

   

  
 = 0,77 m 

G1= b - 
  

 
 = 

     

 
 = 3,85 m    G2= 

 

  
 = 

   

  
 = 0,77 m 

H1= b = 7,7 m      H2= 
 

 
 -  

 

  
 = 

   

 
 - 

   

  
 = 3,08 m 

I1= b = 7,7 m      I2= d -  
 

 
 = 37,2 - 

   

 
 = 33,35 m 

Pindalad, mis jäävad vahemikku 1m
2
<A<10 m

2
 puhul kasutatakse seost:  

cpe= cpe,1- (cpe,1- cpe,10)log10A,                            (5.12) 

kus cpe on välisrõhutegur; 

 cpe,1 – välisrõhuteguri väärtus, kui tuulega koormatud pind on väiksem kui 1 m
2
; 

 cpe,10 – välisrõhuteguri väärtus, kui tuulega koormatud pind on suurem kui 10 m
2
; 

 A – tuulega koormatud pind m
2
. 

Tuulerõhutegurid , kui tuulesuund on risti hoone lühema küljega (θ=90°): 

Tsoon F cpe=-1,1-(-1,1-(-1,5))log101,48=-1,48 

Tsoon G cpe=-1,4-(-1,4-(-2,0))log102,97=-1,80 

Tsoon H cpe=-0,9 

Tsoon I cpe=-0,5 

Normatiivsed tuulekoormused piki hoonet mõjuva tuule korral:  

Wk,90F1=0,4·(-1,48)=-0,59  kN/m
2
 

Wk,90G1=0,4·(-1,80)=-0,72  kN/m
2
 

Wk,90H1=0,4·(-0,9)=-0,36 kN/m
2
 

Wk,90I1=0,4·(-0,5)=-0,20 kN/m
2
 

Keskmised, piki katuse harja mõjuvad tuule tõmbetegurid on: 

    
                                                   

                    

        
  

  
 

Normatiivsed tuulekoormused on toodud tabelis L.5.3. Tuulekoormuse puhul leiti kolm 

kombinatsiooni. Kombinatsiooni tuul_1 puhul mõjub tuul risti katuse pikitelge, mistõttu tekib 

vasakul katusepoolel survejõud ning paremal poolel tõmbejõud. Kombinatsioon tuul_2 puhul 

mõjub tuul samas sihis, kui tuul_1 puhul, kuid teistpidi. Kombinatsiooni tuul_3 puhul mõjub 
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tuul katuseharja sihis ning mõlemal katusepoolel tekivad tõmbejõud. Tuulekoormuse 

osavarutegur väärtusega 1,5 lisatakse programmis Autodesk Robot Structural Analysis. 

 

Tabel L.5.3 Normatiivsed tuulekoormuse kombinatsioonid kandepiirseisundis (koormus 

sarikale) 

Tuule kombinatsioon 
Vasak katusepool 

(kN/m) 

Parem katusepool 

(kN/m) 

Tuul_1 (tuulesuund θ=0°) 0,46 -0,17 

Tuul_2 (tuulesuund θ=0°) -0,17 0,46 

Tuul_3 (tuulesuund θ=90°) -0,41 -0,41 

 

Lisa 5.3 Omakaalu koormused 

Omakaalu koormuste arvutusel on lähtutud standardist EVS-EN 1991-1-1:2002. 

Ehituskonstruktsioonide koormused. Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete 

kasuskoormused. (EVS-EN 1991-1-1:2002 ref Masso 2012:184-185) Programmi Autodesk 

Robot Structural Analysis sisestatati koormused ilma kandekonstruktsiooni omakaaluta. 

Omakaalukoormuse osavarutegur väärtusega 1,2 lisatakse arvutiprogrammis. 

 

Tabel L.5.4 Soojustamata katuse omakaalukoormus 

  

b           

(mm) 

h             

(mm) 

samm      

(m) 

γ     

(kN/m
3
) 

gk   

(kN/m²) 

Katusekivi         0,5 

Roovitus 50 75 0.35 5 0,05 

Kile           

Distantsliist 50 50 1,8 5 0,01 

Sarikas 150 140 1,8 5 0,06 

Kokku gk 0,62 

Joonkoormus sarikale (kN/m): gkülm=gk,a·s=1,12 

Joonkoormus sarikale ilma sarika omakaaluta (kN/m): 

gkülm=gk,a·s=1,01 
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Tabel L.5.5 Soojustatud katuse omakaalukoormus 

  

b           

(mm) 

h             

(mm) 

samm      

(m) 

γ     

(kN/m
2
) 

gk   

(kN/m²) 

Katusekivi         0,5 

Roovitus 50 75 0.35 5 0,05 

Kile           

Distantsliist 50 50 1,8 5 0,01 

Sarikas 150 140 1,8 5 0,06 

Mineraalvill  250  0,4 0,1 

Pruss 50 100 0,6 5 0,04 

Kipsplaat  13  9 0,12 

Kokku gk 0,88 

Joonkoormus sarikale (kN/m): gsoojustatud=gk,a·s=1,58 

Joonkoormus sarikale, sarika kaaluta: gsoojustatud,1=gk,a·s=1,48 

 

Tabel L.5.6 Pennile mõjuva lae omakaalukoormus 

  

b           

(mm) 

h             

(mm) 

samm      

(m) 

γ     

(kN/m
3
) 

gk   

(kN/m²) 

Pruss 50 50 0.4 5 0,03 

Mineraalvill    330   0,4  0,13 

Penn 130 130 1,8 5 0,05 

Pruss 50 50 0,4 5 0,03 

Aurutõke      

Kipsplaat  13  9 0,12 

Kokku gk,penn 0,36 

Joonkoormus pennile (kN/m): gk,penn=gk,a·s=0,65 

Joonkoormus pennile, penni omakaaluta (kN/m): gk,penn=gk,a·s-

0,05=0,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 5 järg 



88 

 

Tabel L5.7 Olemasoleva vahelae omakaalukoormus 

 

 

Tabel L5.8 Projekteeritava vahelae omakaalukoormus 

  

b           

(mm) 

h             

(mm) 

samm      

(m) 

γ     

(kN/m
3
) 

gk   

(kN/m²) 

Põranda 

laudis  
28 

 
5 0,14 

Põranda 

laagid 
50 100 0,6 5 0,04 

Mineraalvill  
350 

 
0,4 0,14 

Tala 200 250 1,8 5 0,14 

Pruss 50 50 0,4 5 0,03 

Laelaudis  20  5 0,10 

Kokku gk,vahelagi,2 0,59 

Joonkoormus talale (kN/m): gvahelagi,2a=gk,vahelagi,2·s=1,06 

Joonkoormus talale tala omakaaluta (kN/m): 

gvahelagi,2b=gk,vahelagi,2·s-0,14=0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b           

(mm) 

h             

(mm) 

samm      

(m) 

γ     

(kN/m
3
) 

gk   

(kN/m²) 

Liiv 
 

200 
 

17 3,4 

Poola laudis 80 160 0,28 5 0,23 

Poola laudis 80 160 0,28 5 0,23 

Tala 200 250 1,8 5 0,14 

Pruss 50 50 0,4 5 0,03 

Saepuruplaat  20  6 0,12 

Kokku gk,vahelagi,1 4,15 

Joonkoormus talale (kN/m): gvahelagi,1a=gk,vahelagi,1·s=7,47 

Joonkoormus talale tala omakaaluta (kN/m): 

gvahelagi,1b=4,01·s=7,22 
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Lisa 5.4 Koormuskombinatsioonid 

Katusekonstruktsioonidele mõjuvad kandepiirseisundi koormuskombinatsioonid (vt. tabel 

L.5.9.) on koostatud kombineerides omakaalu, lumekoormust ja tuulekoormust.  

 

Tabel L.5.9 

Kombinatsiooni tähis Kandepiirseisundi koormuskombinatsioonid 

KK-1 γG · omakaal + γQ· lumi_1 

KK-2 γG · omakaal + γQ · lumi_2 

KK-3 γG · omakaal + γQ · lumi_3 

KK-4 γG · omakaal + γQ · tuul_1 (θ=0°; surve vasakul, tõmme paremal) 

KK-5 γG · omakaal + γQ · tuul_2 (θ=0° tõmme vasakul, surve paremal) 

KK-6 γG · omakaal + γQ · tuul_3 (θ=90°) 

KK-7 γG · omakaal + γQ · lumi_1 + γQ · Ψ · tuul_1 (θ=0°) 

KK-8 γG · omakaal + γQ · lumi_1 + γQ · Ψ · tuul_2 (θ=0°) 

KK-9 γG · omakaal + γQ · lumi_1 + γQ · Ψ · tuul_3 (θ=90°) 

KK-10 γG · omakaal + γQ · lumi_2 + γQ · Ψ · tuul_1 (θ=0°) 

KK-11 γG · omakaal + γQ · lumi_2 + γQ · Ψ ·tuul_2 (θ=0°) 

KK-12 γG · omakaal + γQ · lumi_2 + γQ · Ψ · tuul_3 (θ=90°) 

KK-13 γG · omakaal + γQ · lumi_3 + γQ · Ψ · tuul_1 (θ=0°) 

KK-14 γG · omakaal + γQ · lumi_3 + γQ · Ψ · tuul_2 (θ=0°) 

KK-15 γG · omakaal + γQ · lumi_3 + γQ · Ψ · tuul_3 (θ=90°) 

KK-16 γG · omakaal + γQ · tuul_1 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_1 

KK-17 γG · omakaal + γQ · tuul_1 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_2 

KK-18 γG · omakaal + γQ · tuul_1 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_3 

KK-19 γG · omakaal + γQ · tuul_2 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_1 

KK-20 γG · omakaal + γQ · tuul_2 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_2 

KK-21 γG · omakaal + γQ · tuul_2 (θ=0°) + γQ · Ψ · lumi_3 

KK-22 γG · omakaal + γQ · tuul_3 (θ=90°) + γQ · Ψ · lumi_1 

KK-23 γG · omakaal + γQ · tuul_3 (θ=90°) + γQ · Ψ · lumi_2 

KK-24 γG · omakaal + γQ · tuul_3 (θ=90°) + γQ · Ψ · lumi_3 

Märkus. γG=1,2; γQ=1,5; Ψ=0,5 (lumi); Ψ=0,6 (tuul). 
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Lisa 6. Konstruktsioonide arvutused 

Lisa 6.1 Olemasolevate katuse konstruktsioonide arvutused 

L.6.1.1 Katuse roovi arvutus 

Katuse roovi arvutusel on lähtutud puitkonstruktsioonide projekteerimise standardist EVS-EN 

1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast standardist EVS-EN 338:2009. 

 

Kivikatuse omakaaluna on kasutatud Gkatusekivi,k= 0,5 kN/m
2
. Roovi laius b=50 mm, kõrgus 

h=75 mm ja samm s= 0,35 m. Puidu tihedus ρpuit= 5 kN/m
3
.  

Roovituse omakkaal: Groov,k=
            

    
=0,05 kN/m

2
 

Arvutuslik katusekatte omalaalukoormus on:  

Gkatusekivi,k·γG+Groov,k·γG=0,5·1,2+0,05·1,2=0,66 kN/m
2
 

Arvutuslik tuulekoormus on: 

Qtuul,d=0,4·0,7·1,5= 0,42 kN/m
2
 

Roovi materjalina kasutatakse saepuitu tugevusklassiga C18, normatiivse paindetugevusega 

fm,k=18 N/mm
2
. Materjali osavarutegur γm=1,3 ja modifikatsioonitegur kmod=0,9. Sarikate 

maksimaalne samm on s=1,8 m ja katuse kalle α=45°. 

 

Kontroll vildakpaindele 

Arvutuslik paindetugevus: 

               
         

  
 

      

   
        

 

   
 

Arvutuslikud joonkoormused roovile on: 

Gy,d=Gkatusekate,d·s·sin α=0,66·0,35·sin 45°=0,163 kN/m 

Gz,d=Gkatusekate,d·s·cos α=0,66·0,35·cos 45°=0,163 kN/m 

Qy,d,lumi=Qlumi,d·s·sin α=0,9·0,35·sin 45°=0,223 kN/m 

Qz,d,lumi=Qlumi,d·s·cos α=0,9·0,35·cos 45°=0,223 kN/m 

Qz,d,tuul=Qtuul,d·s=0,42·0,35=0,147 kN/m 

Teljesuunalised jõukomponendid vastavate kandepiirseisundi koormuskombinatsioonidele: 

qy,d= Gy,d+ Qy,d,lumi=0,163+0,223=0,386 kN/m 

qz,d= Gy,z+ Qz,d,lumi+ Qz,d,tuul· Ψ0=0,163+0,223+0,147·0,6=0,474 kN/m 
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Maksimaalsed arvutuslikud paindemomendid keskmistel tugedel lõpmatult pika võrdsildelise 

jätkuvtala korral: 

Msd,y=0,083·qz,d·l
2
=0,083·0,474·1,8

2
=0,127 kNm 

Msd,z=0,083·qy,d·l
2
=0,083·0,386·1,8

2
=0,104 kNm 

Ristlõike vastupanumomendid:  

   
    

 
 

      

 
           

   
    

 
 

      

 
            

Arvutuslikud paindepinged: 

       
     

  
 

         

     
      

 

   
 

       
     

  
 

         

     
      

 

   
 

Vildakpainde tugevustingimused: 

   
      

      
 

      

      
   

      

      
    

      

      
    

kus täisnurkse ristlõike korral km=0,7.  

    
    

     
 

    

     
        

    

     
     

    

     
        

Roovi paindekandevõime on tagatud, kasutatud 42%. 

 

Roovi nihkekandevõime kontroll 

Ristlõike efektiivlaius: 

bef=kcr·b=0,67·50=33,5 mm, 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Arvutuslik põikjõud: 

V=1,1·qz,d·l=1,1·0,474·1,8=0,939 kN 

Maksimaalne nihkepinge leitakse valemiga: 
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    , 

kus normatiivne nihketugevus C18 puidul     =3,4 N/mm
2
.  

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud 24%. 

 

L.6.1.2 Sarika arvutused 

Katuse konstruktsioonide arvutustel on lähtutud puitkonstruktsioonide projekteerimise 

standardist EVS-EN 1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast standardist EVS-

EN 338:2009. Sarika arvutuse määravamad koormuskombinatsioonid on KK-7, KK-8, KK-17 

ja KK-21. Suurimad pikijõu väärtused on KK-7 ja KK-8, vastavalt 18,1 kN. Suurimad põikjõu 

väärtused on KK-7 ja KK-8, vastavalt 3,51 kN. Suurimad paindemomendi väärtused on KK-

17 ja KK-21, vastavalt 2,66 kN·m. Joonistel L.6.1-L.6.5 on toodud koormuskombinatsioon 

KK-7 korral kehtivad väärtused. KK-8 annab samu väärtusi, mis KK-7, kuid vastas 

katusepoolel. Joonisel L.6.1 on toodud konstruktsioonile mõjuvad väliskoormused ja 

toereaktsiooni väärtused. Pikijõuepüür on toodud joonisel L.6.2. Põikjõuepüüri vt joonis L.6.3. 

Paindemomendi väärtused on toodud joonis L.6.4. Konstruktsiooni läbipainded KK-7 korral vt 

jooniselt L.6.11ja KK-17 puhul jooniselt L.6.6 

 

 

Joonis L.6.1 KK-7 konstruktsioonile mõjuvad välisjõud (väärtus kN/m) ja toereaktsioonid  

(väärtus kN) 
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Joonis L.6.2 KK-7 pikijõuepüür (väärtus kN) 

 

 

Joonis L.6.3 KK-7 põikjõuepüür (väärtus kN) 
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Joonis L.6.4 KK-7 paindemomendiepüür (väärtus kN·m) 

 

 

Joonis L.6.5 KK-7 sarika läbipainded (väärtus cm) 
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Joonis L.6.6 KK-17 sarika läbipainded (väärtus cm) 

 

Sarika kontroll survel koos paindega 

Määravad on KK-17 ja KK-21 

Nõtkumine on võimalik ainult z-telje sihis, arvestades, et roov takistab y-telje sihilise 

nõtkumise. 

Sarika laius b=150 mm, kõrgus h=140 mm. 

Nõtkepikkus lef,z=2750 mm 

Maksimaalne survejõu väärtus sarikas: Fc,d=13,78 kN 

Maksimaalne paindemomendi väärtus sarikas: Mz,d=2,66 kN·m 

 

Inertsiraadius:  

   
 

√  
 

   

√  
         

Saledus: 

   
     

  
 

    

    
      

Suhteline saledus: 

       
  

 
 √

      

     
 

    

 
 √
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Nõtketegur kc,z: 

                   
 

   √  
        

 

 
 

     √           
        

                                     
  , 

kus saepuidul βc =0,2. 

                                     

Survepinge väärtus: 

       
    

 
 

         

       
      

 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
    

  
 

        

      
      

 

   
 

   
    

 
 

        

 
            

                   

       
           

  
 

      

   
              

 

Kui λrel>0,3 peab täidetud olema tingimus: 

      

           
 

      

      
   

    

          
 

    

     
        

Sarikas vastab tingimustele, kasutatud on 41% kandevõimest.  

 

Sarika kontroll nihkele 

Määravad on KK-7 ja KK-8 

                           , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Maksimaalne põikjõu väärtus sarikas: V=3,51 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 
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Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 13,4%. 

L.6.1.3 Penni arvutus 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

Penn ristlõikega: b=130 mm, h=130 mm. 

Pennis avalduvad survejõud, mistõttu on võimalik nii z- kui y-telje suunaline nõtkumine.  

Nõtkepikkus lef,z=3630 mm 

Maksimaalne survejõu väärtus pennis Fc,d=9,24 kN 

Maksimaalne paindemomendi väärtus pennis Mz,d=0,11 kN·m 

 

Inertsiraadius: 

   
 

√  
 

   

√  
         

Saledus: 

   
     

  
 

    

    
      

Suhteline saledus: 

       
  

 
 √

      

     
 

    

 
 √

  

    
      

Nõtketegur kc: 

     
 

   √  
        

 

 
 

     √           
        

kus                                  
    

kus saepuidu korral βc =0,2.  

                                     

Survepinge väärtus: 
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Paindepinge väärtus: 

       
    

  
 

        

      
      

 

   
 

   
  

 
 

    

 
            

Tugevustingimus: 

      

           
 

      

      
   

    

          
 

    

     
        

Penni kandevõime on tagatud. 

 

Penni kontroll nihkele 

Põikjõud pennis on marginaalsed. 

 

L.6.1.4 Penni ja sarika sõlme arvutus 

Puitnaagli arvutus 

Puitnaagli arvutus tehakse Eurokoodeks 5 järgi, kasutades metallnaaglitele mõeldud 

arvutusjuhiseid tammepuidust naaglite arvutamiseks, aluseks on võetud  M. Aia magistritöö, 

kus uuriti puitnaaglite puit-puiduga liite kandevõime määramist. (Aia 2016:49) 

 

d=20 mm 

t1=65mm 

t2=100mm 

ρk=444,3 kg/m
3
 

fm,tamm=97,7 N/mm
2
 

 

Normmuljumistugevus ettepuuritud aukude korral leitakse valemiga: 

fh,i,k= 0,082·(1-0,01·d)·ρk, 

kus fh,i,k on i elemendi normmuljumistugevus 
 

   
; 

d - kinnituselemendi läbimõõt mm; 

ρk – puidu normtihedus 
  

  . 
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Normuljumistugevused: 

fh,1,k= fh,2,k=0,082·(1-0,01·20)·444,3=29,15  
 

    

Elastse staadiumi paindemoment leitakse valemiga: 

           
    

  
, 

kus Mel on maksimaalse elastse staatiumi moment Nmm; 

 σmax,el – paindepinge N/mm
2
; 

 d – naagli läbimõõt mm. 

Elastse staadiumi paindemoment: 

        
     

  
           

 

Elementide normmuljumistugevuste suhe: 

  
      

      
 

     

     
   

 

Ühelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta leitakse järgneva valemiga: 

 

          

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               

             

         

   
[√     [  

  
  

 (
  
  

)
 

]    (
  
  

)
 

  (  
  
  

)]  
      

 
    

    
         

   
[√        

            

         
   ]  

      

 
     

    
         

    
[√         

             

         
   ]  

      

 
     

    √
  

   
√              

      

 
     

 

 

kus Fv,Rk on kinnituselemendi ühe nikhkepinna normkandevõime kN; 

 t1 – poldipeapoolse elemendi paksus liites mm; 

 t2 – teise elemendi paksus liites mm; 
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fh,i,k – normmuljumistugevus puitelemendis (i)  
 

   
; 

d – kinnituselemendi läbimõõt mm; 

My,Rk – kinnituselemendi voolavuspiiri normväärtus N·mm; 

β – elementide normmuljumistugevuste suhe; 

Fax,Rk – kinnituselemendi teljesuunaline väljatõmbe normkandevõime, kui pole teada 

siis võrdne nulliga. 

 

Ühelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

     

     

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                         

 

           

   
[√      [  

   

  
 (

   

  
)
 

]    (
   

  
)
 

  (  
   

  
)]

             

    
           

   
[√          

              

            
  ]    

               

    
           

     
[√          

                

             
  ] 

              

    √
   

   
√                              

 

 

Ühelõikelise liite poldi normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

              

Ühelõikelise liite poldi arvutuslik kandevõime ühe nihkepinna kohta: 
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Puitnaagli kandevõime pole tagatud, kuid penn on surutud ning arvesse tuleb võtta penni 

muljumist sarika vastu. 

Sarika ja penni toepinna muljumistugevuse arvutus: 

Survepinged kiudude suhtes nurga all arvutusel on lähtutud puitkonstruktsioonide 

projekteerimise standardist EVS-EN 1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast 

standardist EVS-EN 338:2009. 

Arvutuslik muljumispinge: 

       
       

     
  

kus σc,α,d on arvutuslik muljumistugevus 
 

   ; 

 Fc  – survejõud pennis kN; 

 bef – ristlõike arvutuslik laius mm; 

 h – toepinna pikkus mm. 

Ristlõike arvutuslik laius: 

                         , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Toepinna pikkus:          

 

Tugevustingimus: 

       
      

      

             
           

  

kus σc,α,d on arvutuslik muljumistugevus 
 

   ; 

 fc,0,d – arvutuslik survetugevus pikikiudu kN; 

kc,90 – koormuste konfiguratsiooni, lõhestumise võimalust ning srvedeformatsioonide 

astet arvestav tegur; 

fc,90,d – arvutuslik survetugevus ristikiudu kN; 

α – sarika kaldenurk °. 

Arvutuslik survetugevus pikikiudu: 
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Arvutuslik survetugevus ristikiudu: 

        
       

   
      

 

   
 

Koormuste konfiguratsiooni arvestav tegur:         

Arvutuslik muljumispinge: 

       
              

        
      

 

   
 

 

Tugevustingimus: 

            
 

   
 

     

     
                   

      
 

   
 

Tugevustingimus täidetud, kasutatud 34%. 

Kuna sarika ja penni vahelise toepinna muljumistugevus on tagatud siis naagli kandevõime 

kaotusele ohtu pole. 

 

L.6.1.5 Kammitspenni kontroll tõmbel koos paindega 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

Kammitspenn ristlõikega b=180 mm, h=180 mm. 

Maksimaalne tõmbejõu väärtus kammitspennis Fc,d=24,04 kN 

Maksimaalne paindemomendi väärtus kammitspennis Mz,d=1,76 kN·m 

Tõmbepinge väärtus: 

       
    

 
 

         

       
      

 

   
 

Paindepinge väärtus:  

       
    

  
 

        

      
      

 

   
 

   
  

 
 

    

 
            

Täidetud peab olema tingimus: 
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Kammitspenni kandevõime on tagatud, kasutatud 19%. 

 

Kammitspenni kontroll nihkele 

Määrav on KK-17 ja KK-21. 

                           , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Maksimaalne põikjõud kammitspennis: V=1,64 kN 

Maksimaalne nihkepinge vastavus tingimusele: 

   
            

         
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud 4%. 

 

L.6.1.6 Vekseltala kontroll 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

Kammitspenn ristlõikega b=180 mm, h=180 mm 

Maksimaalne paindemomendi väärtus vekseltalas: My,d=10,65 kN·m 

Arvutuslik paindetugevus: 

              
 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
    

  
 

         

      
       

 

   
 

   
  

 
 

    

 
            

 

Täidetud peab olema tingimus: 

      

      
   

     

     
        

Tala paindekandevõime on tagatud, kasutatud on 66%. 

Lisa 6 järg 



104 

 

Vekseltala nihkekandevõime kontroll 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

Tapikeele mõõtmed: b=60 mm, h=180 mm. 

                         , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Maksimaalne põikjõud vekseltalas: V=5,92 kN 

Maksimaalne nihkepinge vastavus tingimusele: 

   
            

        
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 44,4%. 
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L.6.2 Soojustatud katuse kontroll 

L.6.2.1 Sarika kontroll 

Katusekonstruktsioonide arvutustel on lähtutud puitkonstruktsioonide projekteerimise 

standardist EVS-EN 1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast standardist EVS-

EN 338:2009. 2. restaureerimiskontseptsiooni kohaselt eemaldatakse kammitspennid ja 

vekseltalad ning katusekorrus ehitatakse välja, mistõttu koormused sarikatele ja pennidele 

suurenevad. Joonistel L.6.7-L.6.11 on toodud koormuskombinatsioon KK-17 korral kehtivad 

väärtused. KK-21 annab samu väärtusi, mis KK-17, kuid vastas katusepoolel. Joonisel L.6.7 

on toodud konstruktsioonile mõjuvad väliskoormused ja toereaktsiooni väärtused. 

Pikijõuepüür on toodud joonisel L.6.8. Põikjõuepüüri vt joonis L.6.9. Paindemomendi 

väärtused on toodud joonis L.6.10. Konstruktsiooni läbipaindeid vt jooniselt L.6.11. 

Maksimaalsed pikijõu väärtused esinevad kombinatsioonide KK-7 ja KK-8 korral. 

 

Joonis L.6.7 KK-17 konstruktsioonile mõjuvad välisjõud (väärtus kN/m) ja toereaktsioonid 

(väärtus kN) 
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Joonis L.6.8 KK-17 pikijõuepüür (väärtus kN) 

 

 

Joonis L.6.9 KK-17 põikjõuepüür (väärtus kN) 
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Joonis L.6.10 KK-17 paindemomendiepüür (väärtus kN·m) 

 

 

Joonis L.6.11 KK-17 tingitud konstruktsiooni läbipainded (väärtus cm) 

 

Sarika kontroll survel koos paindega 

Määrav on KK-17 ja KK-21 

Nõtkumine on võimalik ainult z-telje sihis, arvestades, et roov takistab y-telje sihilise 

nõtkumise. 

Sarika mõõtmed: b=150 mm, h=140 mm. 

Nõtkepikkus lef,z=2750 mm  

Maksimaalne survejõu väärtus sarika penni sõlmes: Fc,d=12,90 kN 

Maksimaalne paindemomendi väärtus sarika penni sõlmes: Mz,d=3,45 kN·m 
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Materjali arvutuslik survetugevus:                     

Materjali arvutuslik paindetugevus:                    

Inertsiraadius: 

   
   

√  
         

Saledus: 

   
    

    
      

Suhteline saledus: 

       
    

 
 √

  

    
      

Nõtketegur kc:  

     
 

     √           
         

 

                                     

Survepinge väärtus: 

       
        

       
      

 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
        

      
      

 

   
 

   
        

 
            

 

Täidetud olema tingimus: 

    

          
 

    

     
        

Sarika survetugevus koos paindega on tagatud, kasutatud on 52%. 
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Sarika kontroll nihkele 

Määravaks sai KK-7 ja KK-8. 

                           , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Maksimaalne põikjõud V=3,78 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 

   
            

         
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 14,4%. 

 

L.6.2.2 Penni arvutus 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

Penn ristlõikega: b=130 mm, h=130 mm. 

Pennis avalduvad survejõud, mistõttu on võimalik nii z- kui y-telje suunaline nõtkumine.  

Nõtkepikkus lef,z=3630 mm 

Maksimaalne survejõu väärtus pennis: Fc,d=10,91 kN 

Maksimaalne paindemomendi väärtus pennis: Mz,d=1,14 kN·m 

Materjali arvutuslik survetugevus:                     

Materjali arvutuslik paindetugevus:                    

Inertsiraadius: 

   
   

√  
         

Saledus: 

   
    

    
      

Suhteline saledus: 

       
    

 
 √
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Nõtketegur kc: 

      
 

     √           
         

kus                                   
    

kus saepuidul βc =0,2. 

                                     

Survepinge väärtus: 

       
         

       
      

 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
        

      
      

 

   
 

   
    

 
            

Täidetud peab olema tingimus:  

    

          
 

    

     
        

Penni kandevõime on tagatud, kasutatud on 33%. 

 

Penni kontroll nihkele 

Määrav on KK-7 ja KK-8. 

                          , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Põikjõud V=1,26 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 

   
            

        
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 6,1%. 

 

L.6.2.3 Puitnaagli arvutus 
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Puitnaagli arvutus tehakse Eurokoodeks 5 järgi, kasutades metallnaaglitele mõeldud 

arvutusjuhiseid tammepuidust naaglite arvutamiseks, aluseks on võetud  M. Aia magistritöö, 

kus uuriti puitnaaglite puit-puiduga liite kandevõime määramist. (Aia 2016:49) 

 

Ühelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

          

{
  
 

  
 

              
            
            

              
 

             
             

 

 

Ühelõikelise liite poldi normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

               

Ühelõikelise liite poldi arvutuslik kandevõime ühe nihkepinna kohta: 

      
         

   
         

 

                            

Puitnaagli kandevõime pole tagatud, kuid penn on surutud ning arvesse tuleb võtta penni 

muljumist sarika vastu. 

 

Sarika ja penni toepinna muljumistugevuse arvutus: 

Arvutuslik survetugevus pikikiudu: 

       
      

   
       

 

   
 

 

Arvutuslik survetugevus ristikiudu: 
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Arvutuslik muljumispinge: 

       
               

        
      

 

   
 

 

Tugevustingimus: 

            
 

   
 

     

     
                   

      
 

   
 

Tugevustingimus täidetud, kasutatud 40%. 

Kuna sarika ja penni vahelise toepinna muljumistugevus on tagatud siis naagli kandevõime 

kaotusele ohtu pole. 

 

L.6.3 Harjasõlme puitnaagli arvutus 

Puitnaagli arvutus tehakse Eurokoodeks 5 järgi, kasutades metallnaaglitele mõeldud 

arvutusjuhiseid tammepuidust naaglite arvutamiseks, aluseks on võetud  M. Aia magistritöö, 

kus uuriti puitnaaglite puit-puiduga liite kandevõime määramist. (Aia 2016:49) 

 

d=30 mm 

t1=75mm 

t2=75mm 

ρk=444,3 kg/m
3
 

fm,tamm=97,7 N/mm
2
 

 

Normmuljumistugevus ettepuuritud aukude korral leitakse valemiga: 

fh,i,k= 0,082·(1-0,01·d)·ρk, 

kus fh,i,k on i elemendi normmuljumistugevus 
 

   ; 

d - kinnituselemendi läbimõõt mm; 

ρk – puidu normtihedus 
  

  . 

Normuljumistugevused: 

fh,1,k= fh,2,k=0,082·(1-0,01·30)·444,3=25,50  
 

    

Elastse staadiumi paindemoment leitakse valemiga: 
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, 

kus Mel on maksimaalse elastse staatiumi moment Nmm; 

 σmax,el – paindepinge N/mm
2
; 

 d – naagli läbimõõt mm. 

Elastse staadiumi paindemoment: 

        
     

  
            

 

Elementide normmuljumistugevuste suhe: 

  
      

      
 

     

     
   

 

Ühelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

          

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                        

 

           

   
[√      [  

  

  
 (

  

  
)
 

]    (
  

  
)
 

  (  
  

  
)]

             

    
           

   
[√          

               

            
  ]    

              

    
           

     
[√          

                 

            
  ] 

             

    √
   

   
√                               

 

 

Ühelõikelise liite poldi normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

               

Ühelõikelise liite naagli arvutuslik kandevõime ühe nihkepinna kohta: 
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1. restaureerimiskontseptsiooni korral: 

                           

2. restaureerimiskontseptsiooni korral: 

                           

Puitnaagli kandevõime harjasõlmes on tagatud mõlema restaureerimiskontseptsiooni korral. 

 

L.6.4 Proteesimislahenduste arvutused 

L.6.4.1Sarika tugevduste arvutus 

Proteesimislahenduste arvutusel on lähtutud puitkonstruktsioonide projekteerimise standardist 

EVS-EN 1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast standardist EVS-EN 

338:2009. Sarikatel esines kahjustusi harja ja räästaosas, kus kahjustunud kohad eemaldatakse 

ning asendatakse seejärel sama ristlõikega puiduga. Olemasoleva sarikas ja proteesitav sarikas 

liidetakse omavahel mõlemalt poolt puidust laudadega ristlõikega 50 x 150 mm. Puitliide 

kinnitatakse metallist keermelattide, mutrite ja seibidega, mille tugevusklass on 8.8, keermelati 

läbimõõt on 12 mm. Tegemist on kahelõikelise naagelliitega. 

 

Seibi paksus: 

0,3·d=0,3·12=3,6 mm 

Seibi läbimõõt: 

3·d=3·12=36 mm 

Normmuljumistugevus ettepuuritud aukude korral leitakse valemiga: 

fh,i,k= 0,082·(1-0,01·d)·ρk, 

kus fh,i,k on i elemendi normmuljumistugevus 
 

   ; 

d - kinnituselemendi läbimõõt mm; 

ρk – puidu normtihedus 
  

  
. 

Normuljumistugevused: 

fh,1,k= fh,2,k=0,082·(1-0,01·12)·350=25,26  
 

   
 

Kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus leitakse valemiga: 

My,Rk=0,3·fu·d
2,6

, 

kus My,Rk on kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus N·mm; 
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 fu – poldi tõmbetugevus 
 

   
; 

 d – poldi läbimõõt mm. 

Kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus: 

My,Rk=0,3·800·12
2,6

=1,54·10
5
 N·mm 

 

Elementide normmuljumistugevuste suhe: 

  
      

      
 

     

     
   

 

Kahelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta leitakse järgneva valemiga: 

           

{
  
 

  
 

               

                 

    
         

   
[√        

            

         
   ]  

      

 
     

    √
  

   
√              

      

 
     

 

 

kus Fv,Rk on kinnituselemendi ühe nikhkepinna normkandevõime kN; 

 t1 – äärmise puitelemendi paksus liites mm; 

 t2 – liite keskmise elemendi paksus mm; 

fh,i,k – normmuljumistugevus puitelemendis (i)  
 

   ; 

d – kinnituselemendi läbimõõt mm; 

My,Rk – kinnituselemendi voolavuspiiri normväärtus N·mm;  

β – elementide normmuljumistugevuste suhe; 

Fax,Rk – kinnituselemendi teljesuunaline väljatõmbe normkandevõime, kui pole teada 

siis võrdne nulliga. 

Kahelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta leitakse järgneva valemiga: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 

                          
                              

     
           

   
[√          

                  

            
  ]   

             

     √
   

   
  √                             

 

 

Kahelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta:  

              

 

Kahelõikelise liite poltide arvutuslik kandevõime ühe nihkepinna kohta: 

      
          

  
 

        

   
         

 

Efektiivne poltide arv harjaosas: 

    
      

     
 

    

    
              

 

Efektiivne poltide arv räästaosas:  

    
      

     
 

     

    
              

 

Poltide paigutus:  

Pikikiudu: a1=(4+│cos α│)·d=(4+1)·12=60 mm 

Koormatud otsast: a3,t=7·d=7·12=84 mm; 80 mm 

Koormamata otsast: a3,c=4·d=4·12=48 mm 

Koormatud servast: a4,t=(2+2·sin α)·d=(2+2·1)·12=48 mm; 36mm 

Koormamata servast: a4,c=3·d=3·12=36 mm 
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L.6.4.2 Kammitspenni tugevdamine 

Olemasoleva kammitspenn ja proteesitav kammitspenn liidetakse omavahel mõlemalt poolt 

puidust laudadega ristlõikega 50 x 175 mm. Puitliide kinnitatakse metallist keermelattide, 

mutrite ja seibidega, mille tugevusklass on 8.8, keermelati läbimõõt on 12 mm. Tegemist on 

kahelõikelise naagelliitega. 

 

Seibi paksus: 

0,3·d=0,3·12=3,6 mm 

Seibi läbimõõt: 

3·d=3·12=36 mm 

Normuljumistugevused:  

fh,1,k= fh,2,k=0,082·(1-0,01·12)·350=25,26  
 

    

Kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus: 

My,Rk=0,3·800·12
2,6

=1,54·10
5
 N·mm 

Elementide normmuljumistugevuste suhe: 

    

 

Kahelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta leitakse järgneva valemiga: 

          

{
 
 
 
 

 
 
 
 

                           
                               

     
           

   
[√          

                  

            
  ]   

             

     √
   

   
  √                             

 

 

Kahelõikelise liite poltide normkandevõime ühe nihkepinna kohta: 

              

Kahelõikelise liite poltide arvutuslik kandevõime ühe nihkepinna kohta: 
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Efektiivne poltide arv: 

    
      

     
 

     

    
              

 

Poltide paigutus:  

Pikikiudu: a1=(4+│cos α│)·d=(4+1)·12=60 mm 

Koormatud otsast: a3,t=7·d=7·12=84 mm; 80 mm 

Koormamata otsast: a3,c=4·d=4·12=48 mm 

Koormatud servast: a4,t=(2+2·sin α)·d=(2+2·1)·12=48 mm; 36mm 

Koormamata servast: a4,c=3·d=3·12=36 mm 

L.6.5 Lauptapi arvutus 

Järgnev lauptapi arvutus tugineb Just et al arvutusjuhisele. (Just et al 2015:118-122) 

Arvutus muljumisele: 

Määravad on KK-7 ja KK-8.  

Arvutuslik muljumispinge: 

       
       

      
  

kus σc,α,d on arvutuslik muljumistugevus 
 

   ; 

 Fc  – survejõud sarikas kN; 

 bef – ristlõike arvutuslik laius mm; 

 tv – sisselõike sügavus mm. 

Ristlõike arvutuslik laius: 

                          , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Sisselõike sügavus:          

 

Tugevustingimus: 
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kus σc,α,d on arvutuslik muljumistugevus 
 

   
; 

 fc,0,d – arvutuslik survetugevus pikikiudu kN; 

kc,90 – koormuste konfiguratsiooni, lõhestumise võimalust ning srvedeformatsioonide 

astet arvestav tegur; 

fc,90,d – arvutuslik survetugevus ristikiudu kN; 

α – sarika kaldenurk °. 

Arvutuslik survetugevus pikikiudu: 

       
      

   
       

 

   
 

Arvutuslik survetugevus ristikiudu: 

        
       

   
      

 

   
 

Koormuste konfiguratsiooni arvestav tegur:            

Arvutuslik muljumispinge: 

       
               

       
      

 

   
 

 

Tugevustingimus: 

            
 

   
 

     

     
         

             
      

 

   
 

Tugevustingimus täidetud, kasutatud 93%. 

 

Arvutus lõikele 

Määravad on KK-17 ja KK-21. 

Arvutuslik nihkejõud leitakse valemiga: 

   
  

      
  

kus τd on arvutuslik nihkejõud 
 

   ; 

 Fv – nihkejõud kN; 

 bef – ristlõike arvutuslik laius mm; 

 lv – tapi nihkepinna pikkus mm. 

Lisa 6 järg 



120 

 

Täidetud peab olema tingimus: 

                         

Tugevustingimus lõike arvutusel: 

         

kus           
 

   . 

Arvutusliku nihkepinge vastavus tugevustingimusele: 

   
        

        
      

 

   
           

 

   
 

Tapi tugevus lõikele on tagatud, kasutatud 6,5%. 

 

Nõrgestatud ristlõike kontroll alumises vöös 

Määravad on KK-7 ja KK-8.  

Puidust alumine vöö puudub 2. restaureerimiskontseptsiooni korral. 

 

Nõrgestatud ristlõike arvutuslik tõmbepinge leitakse valemiga: 

       
  

          
 

kus σt,0,d on arvutuslik tõmbetugevus pikikiudu  
 

   ; 

 Ft  – tõmbejõud kammitspennis kN; 

 h – alumisevöö kõrgus mm; 

tv – sisselõike sügavus mm; 

 bef – ristlõike arvutuslik laius mm. 

Alumise vöö arvutuslik laius: 

                            

Tugevustingimus nõrgestatud ristlõike arvutusel: 

              

Arvutuslik tõmbetugevus: 

       
      

   
      

 

   
 

Nõrgestatud ristlõike vastavus tugevustingimusele: 
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Alumise vöö nõrgestatud ristlõike tugevus tagatud, kasutatud 8%. 

 

L.6.6 Tõmmatud varda kontroll 

2. restaureerimiskontseptsiooni kohaselt kammitspennid eemaldatakse ning toe 

horisontaalreaktsioon võetakse  vastu keermelattidega. Keermelatina kasutatakse M20 

tugevusklassiga 8.8. Järgnev tõmmatud varda kontroll tugineb Konstruktori käsiraamatu 

arvutusjuhisele (EVS-EN 1993-1-8:2006 ref Masso 2012:445,446). 

 

Horisontaal toereaktsioon ühele toele ühe sarika kohta (KK-7 ja KK-8):  

Fx,1=11,83 kN  

Horisontaal toereaktsioon ühele toele, viie sarika ehk 9 m kohta: 

Fx,2=5·11,83=59,15 kN  

Horisontaal jõud keermelatile 9 m sammu korral: 

Fx,d=59,15·5=118,3 kN  

Keermelati arvutuslik tõmbekandevõime: 

         
     

   
  

kus Ft,Rd on keermelati arvutuslik tõmbekandevõime kN; 

 fub – keermelati tõmbetugevus  
 

   ; 

 As – keermestatud osa netopindala mm
2
; 

 γM2 – poltliite osavarutegur 1,25. 

Tugevustingimus: 

                     
           

    
          

Keermelati tõmbetugevus on 9 m sammuga tagatud, kasutatud 84%. Maksimaalne tõmbide 

samm on 10,7 m, sellisel juhul              .  
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Lisa 7. Vahelaetala arvutused 

L.7.1 Olemasoleva vahelaetala kandevõime kontroll 

Vahelaetalade arvutusel on lähtutud puitkonstruktsioonide projekteerimise standardist EVS-

EN 1995-1-1:2007 ja ehituspuidu tugevusklasse käsitlevast standardist EVS-EN 338:2009. 

Järgnevalt kontrollitakse olemasolevat vahelaetala, millel on täiteks liiv. Joonisel L.7.1 on 

toodud tala läbipaine ja toereaktsioonid. Põikjõuepüür on toodud joonisel L.7.2. 

Paindemomendiepüür on toodud joonisel L.7.3. 

 

Joonis L.7.1 Tala läbipaine (väärtus cm) 

 

 

Joonis L.7.2 Põikjõuepüür (väärtus kN) 
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Joonis L.7.3 Paindemomendiepüür (väärtus kN·m) 

 

Olemas olevat vahelaetala kontrollitakse ilma kasuskoormuseta sest katusealune, kus on 

täitematerjalina kasutatud liiva, pole kasutusel eluruumidena. 

  

Talade samm s=1800 mm, laius b=200 mm, kõrgus h=250 mm. 

Maksimaalne paindemomendi väärtus: Mz,d=28,10 kN·m 

Alalise koormuse korral kmod=0,6. 

Arvutuslik paindetugevus: 

       
         

  
 

      

   
        

 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
    

  
 

         

       
      

 

   
 

   
    

 
 

        

 
             

Tugevustingimus: 

      

      
   

     

     
        

Tala paindekandevõime pole tagatud.  
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Olemasoleva vahelaetala nihkekandevõime kontroll 

                         , 

kus saepuidul tegur kcr =0,67. 

Maksimaalne põikjõu väärtus: VEd=27,55 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 

   
     

     
 

             

       
      

 

   
       

         

  
 

       

   

      
 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 66%. 

 

L.7.2 Põrandalaagide arvutus 

Põranda laagide arvutamisel on laudpõranda omakaaluna kasutatud Glaud,k= 0,14 kN/m
2
. 

Laagide laius b=50 mm, kõrgus h=100 mm ja samm s= 0,6 m. Puidu tihedus ρpuit= 5 kN/m
3
.  

Laagi omakkaal:         
          

   
      

  

   

Laagile mõjuv arvutuslik omalaalukoormus on:  

Glaud,k·γG+Glaag,k·γG=0,14·1,2+0,04·1,2=0,22kN/m
2
 

Arvutuslik kasuskoormus pinna ruutmeetrile: 

Qkasus,d =2,0·1,5= 3 kN/m
2
 

Laagi materjaliks on saepuit tugevusklassiga C18, mille normatiivne paindetugevus on fm,k=18 

N/mm
2
. Materjali osavarutegur γm=1,3 ja modifikatsioonitegur kmod=0,8. Vahelaetalade samm 

on 1,8 m. 

 

Kontroll paindele 

Arvutuslik paindetugevus:  

        
         

  
 

      

   
        

 

   
 

Teljesuunalised arvutuslikud joonkoormused laagile: 

Gz,d=Gpõrand,d·s=0,22·0,6=0,13 kN/m 

Qz,d,kasus=Qkasus,d·s=3·0,6=1,8 kN/m 

Teljesuunalised jõukomponendid: 
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qz,d= Gpõrand,d+ Qy,d,kasus=0,13+1,8=1,93 kN/m 

Maksimaalne arvutuslik paindemoment keskmistel tugedel lõpmatult pika võrdsildelise 

jätkuvtala korral: 

Msd,z=0,083·qy,d·l
2
=0,083·1,93·1,8

2
=0,52 kN·m 

Ristlõike vastupanumomendid:  

   
    

 
 

       

 
           

Arvutuslikud paindepinged: 

       
     

  
 

        

     
      

 

   
 

Tugevustingimus: 

      

      
   

    

     
        

Laagi paindekandevõimest on kasutatud 56%. 

 

Laagi nihkekandevõime kontroll 

Ristlõike efektiivlaius: 

bef= 0,67·50=33,5 mm, 

Põikjõud: V=1,1·qy,d·l=1,1·1,93·1,8=3,82 kN 

Maksimaalne nihkepinge ristkülikristlõike puhul leitakse valemiga: 

   
            

        
      

 

          
       

   
      

 

    , 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud 82%. 

 

7.3 Olemasoleva vahelae tala kandevõime kontroll mineraalvill täitega 

Järgnevalt kontrollitakse olemasolevat vahelaetala, millel on täitematerjalina liiv asendatud 

mineraalvillaga ning on paigaldatud uued põrandalaagid ja puitpõrand. Joonisel L.7.4 on 

toodud tala läbipaine ja toereaktsioonid. Põikjõuepüür on toodud joonisel L.7.5. 

Paindemomendiepüür on toodud joonisel L.7.6. 
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Joonis L.7.4 Tala läbipaine (väärtus cm) 

 

 

Joonis L.7.5 Põikjõuepüür (väärtus kN) 

 

 

Joonis L.7.6 Paindemomendiepüür (väärtus kN·m) 
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Talade samm s=1800 mm, laius b=200 mm, kõrgus h=250 mm, 

Maksimaalne paindemoment: Mz,d=20,53 kN·m 

Keskkestva koormuse korral kmod=0,8. 

Arvutuslik paindetugevus: 

       
      

   
        

 

   
 

Paindepinge väärtus: 

       
         

       
      

 

   
 

   
        

 
             

Tugevustingimus: 

    

     
        

Tala paindekandevõime on tagatud kandevõimest on kasutatud 67%. 

 

Nihkekandevõime kontroll 

Tala efektiivlaius: 

                   , 

Põikjõud: V=20,13 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 

   
             

       
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõimest on kasutatud 32,5%. 
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Tala läbipainde kontroll 

Tala läbipainde väärtuse (pärineb Robot-ist) vastavus läbipainde piirväärtuse tingimusele: 

                
 

   
 

   

   
          

kus wnet,fin on lõplik netoläbipaine cm; 

 l – tala sildeava pikkus cm. 

Tala läbipainde tingimus on täidetud. 

 

7.4 Projekteeritav liimpuit vahelaetala 

Põrandalaagide arvutus liimpuittaladele 

Põranda laagide arvutamisel on laudpõranda omakaaluna kasutatud Glaud,k= 0,14 kN/m
2
. 

Laagide laius b=50 mm, kõrgus h=100 mm ja samm s= 0,4 m. Puidu tihedus ρpuit= 5 kN/m
3
. 

Normatiivse kasuskoormusena on kasutatud 3,0 kN/m
2
. 

Laagi omakkaal:         
          

   
      

  

   

Laagile mõjuv arvutuslik omalaalukoormus on:  

Glaud,k·γG+Glaag,k·γG=0,14·1,2+0,06·1,2=0,24kN/m
2
 

Arvutuslik kasuskoormus pinna ruutmeetrile: 

Qkasus,d =3,0·1,5= 4,5 kN/m
2
 

Laagi materjaliks on saepuit tugevusklassiga C24, mille normatiivne paindetugevus on fm,k=24 

N/mm
2
. Materjali osavarutegur γm=1,3 ja modifikatsioonitegur kmod=0,8. Vahelaetalade samm 

on 1,8 m. 

 

Kontroll paindele 

Arvutuslik paindetugevus:  

               
 

   
 

Arvutuslikud joonkoormused laagile: 

Gz,d=Gpõrand,d·s=0,24·0,4=0,10 kN/m 

Qz,d,kasus=Qkasus,d·s=4,5·0,6=1,8 kN/m 

Teljesuunalised jõukomponendid: 

qz,d= Gpõrand,d+ Qy,d,kasus=0,10+1,8=1,9kN/m 

 

Lisa 7 järg 



129 

 

Maksimaalsed arvutuslikud paindemomendid keskmistel tugedel lõpmatult pika võrdsildelise 

jätkuvtala korral: 

Msd,z=0,083·qy,d·l
2
=0,083·1,9·1,8

2
=0,51 kNm 

Ristlõike vastupanumomendid:  

   
       

 
           

Arvutuslikud paindepinged: 

       
        

     
      

 

   
 

Tugevustingimus: 

    

     
        

Laagi paindekandevõimest on kasutatud 41%. 

 

Laagi nihkekandevõime kontroll 

Ristlõike efektiivlaius: 

bef=0,67·50=33,5 mm, 

Põikjõud: V=1,1·qz,d·l=1,1·1,9·1,8=3,76 kN 

Maksimaalne nihkepinge ristkülikristlõike puhul leitakse valemiga: 

   
            

        
      

 

          
       

   
      

 

    , 

Nihkekandevõimest on kasutatud 68%. 

 

Liimpuittala arvutus 

Järgnevalt kontrollitakse projekteeritavat liimpuidust vahelaetala. Joonisel L.7.7 on toodud 

tala läbipaine ja toereaktsioonid. Põikjõuepüür on toodud joonisel L.7.8. Paindemomendiepüür 

on toodud joonisel L.7.9. 
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Joonis L.7.7 Tala läbipainde (väärtus cm) ja toereaktsioonid (väärtus kN) 

 

 

Joonis L.7.8 Põikjõuepüür (väärtus kN) 

 

 

Joonis L.7.9 Paindemomendiepüür (väärtus kN·m) 
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Kasutatakse homogeenset liimpuittala tugevusklassiga GL28h. Talade samm s=1800 mm, 

laius b=160 mm, kõrgus h=280 mm.  

Maksimaalne paindemomendi väärtus: Mz,d=28,50 kN·m 

Arvutuslik paindetugevus: 

       
      

    
        

 

   
   

kus γM  liimpuidu puhul on 1,25. 

Paindepinge väärtus: 

             
 

   
 

   
        

 
             

Tugevustingimus: 

     

     
        

Tala paindekandevõime on tagatud kandevõimest on kasutatud 76%. 

 

Nihkekandevõime kontroll 

Tala efektiivlaius: 

                     , 

Maksimaalne põikjõud: V=27,59 kN 

Maksimaalne nihkepinge: 

   
             

         
      

 

   
       

       

   
      

 

   
 

Nihkekandevõime on tagatud, kasutatud on 64%. 

 

Liimpuittala läbipainde kontroll 

 

Tala läbipainde väärtuse (pärineb Robot-ist) vastavus läbipainde piirväärtuse tingimusele: 

                
 

   
 

   

   
          

kus wnet,fin on lõplik netoläbipaine cm; 

 l – tala sildeava pikkus cm. 
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Tala läbipainde tingimus on täidetud. 

 

Liimpuitala kinnitatakse seinale Rothoblaasi AluMIDI 160 tugedega. Tugi kinnitatakse paekivi 

müüritisele kuue keemilise ankruga Ø8 mm pikkus 110 mm. Liimpuitala kinnitatakse toele 

viie terasnaagliga Ø7 mm, pikkus 113 mm. (Wood connectors... 2015:42) 

 

Toe ja paekivimüüritise vahele rajatakse toepind jootebetooniga C30/37.  
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