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Antud magistritöö eesmärgiks on analüüsida ja hinnata muinsuskaitse all oleva Saare 

mõisa tall-tõllakuuri kandekonstruktsioonide seisukorda ning sellest lähtuvalt pakkuda 

insener-tehniline lahendus hoone konserveerimiseks. 

Magistritöö on jaotatud kuude peatükki. Neist esimene annab ülevaate Saare mõisa ajaloost 

ja muinsuskaitselistest eritingimustest. Teises alajaotuses kirjeldatakse hoone visuaalse 

hindamise metoodikat. Samuti esitatakse valemid koormuste ja ristlõigete leidmiseks 

hoonele ajutiste katusekonstruktsioonide projekteerimisel. Kolmandas osas kirjeldatakse 

hoone hetkeolukorda, mida on illustreeritud fotodega. Neljandas pakutakse välja insener - 

tehnilised lahendused hoone konserveerimiseks. Viiendas osas arvutatakse koormused ja 

leitakse koormuskombinatsioonid. Kuuendas teostatakse sõrestiku elementide 

tugevuskontroll ja leitakse sõlmedele minimaalsed poltide vahekaugused. 

 

Hoone konstruktsioonide vaatlemisel selgus, et tall-tõllakuuri seisukord on halb. 

Puitkonstruktsioonid on suures osas biokahjustunud. Eriti halb on olukord hoone 

põhjapoolses tiivas, kus katusekate on täielikult puudu ja katusekonstruktsioonid maha 

varisenud. Samuti on katusekate puudu hoone keskosas läänepooles küljes, kus on 

ulatuslikke kahjustusi saanud välissein. 

 

Magistritöö lõpus pakutakse välja insener-tehnilisi lahendus hoone konserveerimiseks. 

Märksõnad: konserveerimine, visuaalne vaatlus, koormuskombinatsioon 
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The aim of this thesis is to analyse and evaluate the condition of Saare manor’s stable and 

coach house’s bearing structure and suggest technical solutions for the preservation of the 

house accordingly.  

The thesis has been divided into six major chapters. The First chapter provides an 

overview of Saare manor’s history and the special conditions of manor’s heritage 

conservation. The Second and bigger subsection describes visual evaluation methods used 

to assess the condition of the stable and coach building. The formulas for finding the loads 

and cross-sections of beams to project the conservation of the house are also included in 

the second chapter. The Third part describes the current situation of the stable and coach 

building. This also includes illustrative pictures. The Fourth chapter provides engineering 

technical solutions for the conservation of the building based on the research results. The 

Fifth chapter contains calculations for loads and load combinations. The Sixth and final 

chapter is used to control the strength of the nodes and minimum step between the bolts. 

The observation of bearing construction revealed the bad condition of the building. Timber 

structures are partially decomposed and decayed. Situation on the northern end of the 

building is particularly bad: the roof covering is completely missing and the bearing 

structures have fallen down. Roof covering is also missing on the western side of the 

buildings middle part. Due to that, the outer wall has suffered severe damage.  

Engineering technical solutions for conservation of the building are suggested at the end of 

the thesis. 

Keywords: conservation, visual assessment, load combination 
 
 

4 
 



Sisukord 
SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 6 
1 ÜLEVAADE SAARE MÕISA KOMPLEKSIST ......................................................... 8 

1.1 Ajalugu .................................................................................................................... 8 
1.2 Asukohaskeem ........................................................................................................ 9 
1.3 Muinsuskaitse eritingimused ................................................................................ 10 

2 METOODIKA .............................................................................................................. 13 
2.1 Visuaalne kontroll ................................................................................................. 13 
2.2 Hoone tehnilise seisundi numbrilise hindamise metoodika .................................. 14 
2.3 Katusekonstruktsiooni arvutused .......................................................................... 15 

2.3.1 Omakaalu koormused .................................................................................... 15 
2.3.2 Lumekoormus ................................................................................................ 15 
2.3.3 Tuulekoormus ................................................................................................ 16 

2.4 Katuse puitkonstruktsiooni staatika ja tugevuskontrollid. .................................... 17 
3 TEHNILINE SEISUKORD ......................................................................................... 20 

3.1 Vundament ja sokkel............................................................................................. 20 
3.2 Hoone välis-ja siseseinad ...................................................................................... 22 
3.3 Katus ja katuse kandekonstruktsioonid ................................................................. 24 
3.4 Vahelaed ............................................................................................................... 27 
3.5 Aknad .................................................................................................................... 29 
3.6 Uksed .................................................................................................................... 30 
3.7 Korstnad ................................................................................................................ 31 
3.8 Trepid .................................................................................................................... 31 

4 TULEMUSED JA ANALÜÜS .................................................................................... 33 
4.1 Tegevus avariitöödeks .......................................................................................... 33 
4.2 Soovitused hoone remonttöödeks ......................................................................... 33 

5 KOORMUSTE ARVUTUS ......................................................................................... 36 
5.1 Lumekoormus ....................................................................................................... 36 
5.2 Tuulekoormus ....................................................................................................... 37 
5.3 Omakaalukoormus ................................................................................................ 40 
5.4 Koormuskombinatsioonid ..................................................................................... 41 

6 SÕRESTIKU ELEMENTIDE STAATIKA JA TUGEVUSE KONTROLL .............. 44 
6.1.1 Alumine vöö .................................................................................................. 44 
6.1.2 Ülemine vöö .................................................................................................. 45 
6.1.3 Diagonaalid .................................................................................................... 48 
6.1.4 Sõrestiku sõlmede arvutus ............................................................................. 50 
6.1.5 Jätkulapi arvutus alumises vöös .................................................................... 61 
6.1.6 Nõrgestatud ristlõigete kontrollid .................................................................. 63 
6.1.7 Roovituse tugevuskontroll ............................................................................. 64 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 68 
KASUTATUD KIRJADUS ................................................................................................ 70 
SUMMARY ........................................................................................................................ 72 
LISAD ................................................................................................................................. 74 
 

5 
 



SISSEJUHATUS 
 

Käesolev töö keskendub Jõgevamaal, Saare vallas, Saarjärve külas asuva Saare mõisa tall-

tõllakuuri seisukorra hindamisele ja konserveerimise lahendusele. 18. sajandist pärinev 

barokne mõisasüda oli tol ajal üks suurejoonelisemaid Eestis. Saare mõisa härrastemaja on 

hävinud, säilinud on ehituslikult sarnased kõrvalhooned: ait ja tall-tõllakuur [9]. 1730-

ndatest aastatest pärinev tall-tõllakuur on visuaalse vaatluse põhjal tänaseks ehitus-

tehniliselt halvas seisukorras ja seepärast on oluline võimalikult kiiresti hoone 

konserveerida. 

Töö eesmärkideks on anda üldhinnang hoone ehitus-tehnilise seisukorra kohta ja koostada 

insener-tehniline lahendus selle konserveerimiseks.  

Antud töö teostamiseks püstitas autor järgmised ülesanded: 

1. tutvuda muinsuskaitse all oleva Saare mõisa tall-tõllakuuri ajalooga; 

2. viia läbi hoone ehitus-tehnilise seisukorra hindamine visuaalse vaatluse põhjal; 

3. arvestades hoone käesolevat seisukorda pakkuda välja insener-tehniline lahendus 

hoone konserveerimiseks. 

Konserveerimislahenduse põhjal on võimalik koostada kava vajalike tööde teostamiseks ja 

vajaminevate materjalide ning eelarve kohta. 

Hoone tehnilise seisukorra hindamiseks viidi läbi visuaalne ülevaatus ilma konstruktsioone 

avamata, võttes arvesse kõiki põhikonstruktsioone. Toetutakse ka 2005. aastal koostatud 

muinsuskaitselistele eritingimustele. 

Magistritöö on jaotatud kuueks osaks: 

Esimeses osas antakse lühike ajalooline ülevaade Saare mõisast ja selle ajaloost. Lisaks 

tutvustatakse vastavale hoonele esitatud muinsuskaitselisi eritingimusi.  

Teises osas kirjeldatakse hoone visuaalse hindamise metoodikat. Samuti esitatakse valemid 

koormuste ja ristlõigete leidmiseks hoonele ajutiste katusekonstruktsioonide 

projekteerimisel. 

Kolmandas osas antakse ülevaade hoone hetkeolukorrast.  

Neljandas pakutakse välja insener-tehniline lahendus hoone konserveerimiseks tuginedes 

ehitus-tehnilisele seisukorrale. 
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Viiendas arvutatakse koormused ja leitakse koormuskombinatsioonid.  

Kuuendas osas teostatakse ajutise katusekonstruktsiooni elementide tugevuskontroll. 
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1 ÜLEVAADE SAARE MÕISA KOMPLEKSIST 
 

1.1 Ajalugu 
 
Keskajast pärinev ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Maarja-Magdaleena kihelkonda 

kuulunud ja tänapäeval Jõgevamaal asuv Saare mõis (saksa k Saarenhof) jääb ajaloolise 

Jõhvi-Tartu maantee lähedusse. Kuni 19. sajandi keskpaigani kulges Peterburgi Lääne-

Euroopaga ühendav postitee läbi Narva, Jõhvi, Tartu ja Riia, möödudes vaid kahe ja poole 

kilomeetri kauguselt Saare mõisast [10]. Sellepärast on Saare mõis olnud paljude kõrgete 

külaliste ööbimispaigaks. Seal on peatunud Vene keisrinna Katariina II, keisrid Paul I, 

Aleksander I ja Nikolai I [8]. Pärast Peterburi-Pihkva kivitee valmimist ei omanud Jõhvi-

Tartu maantee enam nii tähtsat rolli [10]. 

Esmased teated Saare mõisast pärinevad 1512. aastast, mil mõis kuulus Tiesenhausenitele. 

Hiljem on mõis kuulunud mitmetele omanikele: Böningite suguvõsale, hiljem 1625. aastal 

kinnitas kuningas Gustav II Adolf selle ooberstleitnant Jakob Scottile, mis müüdi edasi ja 

1649. aastal kinnitati Johann Schaumanni nimele. Kolme aasta pärast päris selle koos 

Kudina mõisaga tema poeg Karl Wilhelm Schaumann. 1685 mõis redutseeriti ja 1712 

tagastati Saare mõis viimaste omanike pärijanna Anna Margaretha von Bockile ja pärast 

tema surma päris selle poeg Otto Wilhelm von Bock [8]. 18. sajandil, mil mõis läks üle 

Bockidele ehitati välja barokne mõisakompleks, mis oli üks suurejoonelisemaid tollases 

Eestis. 1730-ndal aastal valmis barokne poolteisekorruseline kivist härrastemaja, mis 

tänaseks on hävinud [9]. Kõrge sokliga peamaja keskel oli kolme akna laiune 

segmentkaarega pealeehitus. Hoone väliskuju sarnanes samas maakonnas asuva Luua 

mõisahoonega [10]. Härrastemaja ees moodustus klassikaline auhoov koos ehituslikult 

sarnaste kõrvalhoonetega: mõlemad seitsme kaaravaga ait ja tall-tõllakuur. Kõrvalhooneid 

ilmestavad laiad pilastrid ja krohvrusteeringud. Tellistest laotud kaarsillutised toetuvad 

neljatahulistele tulpadele. Aida tagafassaadil olevate väikeste kaarsillutistega akende ette 

on paigutatud trellid ja uksi katab teras. Aida kaaristualust ristvõlvlage kaunistab barokne 

stukkornamentika. Mõisamaja taga asub ristkülikukujuline regulaarstiilis park [9]. Lisaks 

oli mõisas uhke alleedesüsteem, millest üks sirge 2,5 kilomeetrine allee viis mõisast Jõhvi-

Tartu maanteele. Teine 2 km pikkune allee viis Saarjärve ääres asuvale väikesele künkale, 

kuhu rajati mõisaomanike perekonnakalmistu [10].  
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Pea sajand hiljem, 1808 päris mõisa Gotthard Andreas von Manteuffel, abielludes O. W. 

Von Bocki lapselapsega. 1823 päris mõisa kaardiväeohvitser, keisri tiibadjutant Gotthard 

Johann von Manteuffel, pärast tema surma pärandus see edasi tema nooremale vennale 

Erns Gotthardile ja viimase, mõisa võõrandamiseelse omanikuna, päris selle 1880 Ernsti 

poeg [3]. Ka kogu 19. sajandi jooksul, mil mõis oli Manteuffelite omanduses, ehitati sinna 

uusi kõrvalhooneid [9]. 

Eelmise sajandi 1930-ndatel lammutati mõisa peahoone. Säilinud on vaid ait, tall-tõllakuur 

ja valitsejamaja. Kunagist peahoonet kaunistanud von Bockide raidtahvel asetseb nüüd 

valitsejamaja seinal. Bockide rahula on Maarja-Magdaleena kalmistul. Manteuffelite 

perekonnakalmistu, mis kohalike elanike poolt on korrastatud asub Saarjärve lähedal 

metsas [8]. 

1990-ndatel hakkas Saare Mõisa Arendajate Selts korrastama mõisasüdant, puhastati 

võsast mõisa park, rajati ürdiaed ja koduloomapark [10]. 

 

 

1.2 Asukohaskeem 
 
Tänapäevase haldusjaotuse järgi asub Saare mõisa tall-tõllakuur Jõgevamaal, Saare vallas, 

Saarjärve külas. See jääb Tartust sõites 38,7 km kaugusele, mõisa täpne asukoht on 

teetähisega E 264 Jõhvi-Tartu-Valga maanteest 2,3 km kaugusel Palamuse suunas. 

Saare mõisa asukoht Eesti kaardil on märgitud joonisel 1.1, tall-tõllakuuri täpne asukoht on 

toodud joonisel 1.2. 

 

Joonis 1.1. Saare mõisa asukoht Eesti kaardil Allikas Maa-ameti geoportaal 2017 [12] 

9 
 



 

 

Joonis 1.2. Saare mõisa tall-tõllakuuri asukoht Allikas Maa-ameti geoportaal 2017 

[12] 

 

 

1.3 Muinsuskaitse eritingimused  
 

2005. aastal koostati Saare mõisa tall-tõllakuuri muinsuskaitselised eritingimused [10] 

restaureerimisprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet on arutanud hoone 

konserveerimise plaani mis võiks teoks saada Muinsuskaitseameti toetustest jaotatuna 

etapiti nelja aasta peale. Edasise lagunemise peatamiseks on hetkel vaja päästa müürid ja 

nii palju katusekonstruktsioone kui võimalik. Järgnevalt lühike refereering 

muinsuskaitselistest eritingimustest: 

1. Hoone restaureerimistöödeks tuleb koostada restaureerimistööde projekt. Vajalik 

on nii konstruktiivne kui ka arhitektuuriline projekt. 

2. Enne restaureerimistööde algust tuleb tellida konstruktsioonide mikrobioloogilised 

uuringud. Hoone vajumise kindlakstegemiseks tuleb teostada vajumisvaatlused 

(paigaldada majakad). 

3. Restaureerimis-remonttööde käigus ei tohi muuta hoone algupärast arhitektuurilist 

välisilmet. Mittealgupärased vaheseinad võib eemaldada.  

4. Seinad-kahjustatud seinaosad, samuti vundamendi sokliosa tuleb taastada osalise 

ümberladumise või üksikute kivide plombeerimise teel. Ladumisel kasutada 
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lubimörti. Maakividest müüritise survetugevuseks, arvestades kivide ladumist ja 

lubimördi kvaliteeti, võib hinnanguliselt võtta alusmüürides mitte üle 0,35 N/mm².  

5. Puitkonstruktsioonid-kõik biokahjustatud puitosad tuleb asendada või proteesida. 

Allesjääva puidust kandekonstruktsiooni lõikepinnad (ning lõikepinnast veel 0,5m 

kaugemalgi) tuleb töödelda boori sisaldava preparaadiga. Uus asendatav puit peab 

olema kuiv ning ootamatuste ärahoidmiseks võõbatud samuti boori sisaldava 

preparaadiga. Kus on võimalik, tuleb puitkonstruktsioonid kivikonstruktsioonidest 

isoleerida (näiteks tõrvapapp). Uued, proteesitavad laetalade otsad, millised jäävad 

seinamüüritise sisse, isoleerida kokkupuutekohtades kivimüüritisest. Müüritis 

töödelda selles kohas boori sisaldava, selleks ettenähtud preparaadiga. Kui 

mikrobioloogilise ekspertiisiga selgub mädanikseente liik, saab anda veel 

täpsemaid juhiseid puitkonstruktsioonide võõpamisel kasutatava kemikaali kohta. 

6. Katus-hoone katusekate koos roovitisega tuleb tervikuna uus ehitada. Katusekatteks 

on soovitatav paigaldada kergekatusekate (plekk, sindel vms). Katusekatte 

paigaldamisega ei saa siiski alustada enne kui pööningu talad ja katuse 

kandekonstruktsioon on biokahjustatud kohtades nõuetekohaselt tugevdatud. 

Hoone restaureerimisprojekti koostamisel, lähtuvalt katusekattematerjalist, teostada 

vajalikud kandekonstruktsioonide kontrollarvutused. 

7. Säilitada algupärased aknad ja uksed koos manustega Aknad ja uksed tuleb 

restaureerida, manused komplekteerida ja hiljem oma kohale tagasi paigaldada. 

Säilitada keldriakna sepistrellid.  

8. Uued aknad tuleb valmistada olemasolevate algupäraste akende eeskujul. 

9. Esifassaadi poole jäävatel ustel tuleb eemaldada hilisem diagonaallaudis (vt joonis 

3.19). 

10. Säilitada võlvitud keldriruumid (vt joonis 3.3). 

11. Siseruumides tuleb säilitada laudpõrandad ja laudislagi. Samuti tuleb säilitada 

algupärased piirdeliistud. 

12. Säilitada ruumis nr. 1 (vt lisa 1) asuvat kaks mõisaaegset kappi (joonis 1.3). 

13. Säilitada ruumis nr. 6 ja 7 (vt lisa 1) keraamilised isolaatorid (joonis 1.4). 
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Joonis 1.3. Mõisaaegsed kapid 

 

 

 
Joonis 1.4. Keraamilised isolaatorid 
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2 METOODIKA 
 

2.1 Visuaalne kontroll 
 

Üheks esmaseks ja põhiliseks hoone ehitus-tehnilise seisukorra hindamiseks on visuaalne 

vaatlus. Selle käigus hinnatakse konstruktsioonide olukorda, fikseeritakse need ja lisatakse 

fotod. Visuaalselt uuritakse tarindite nähtavaid kahjustusi (praod, lõhed, biokahjustused) ja 

nende arvatavaid tekkepõhjusi. 

Oma raamatus „Ehitiste renoveerimine“ toob Karl Õiger (2015) välja kolm faasi, mida 

peaks olukorra uurimine sisaldama: 

1. I faas-täielik visuaalne vaatlus, mis on dokumenteeritud, illustreeritud fotodega ja 

plaanidega, 

2. II faas-uurimistulemused objektil lihtsate mõõtmistega, 

3. III faas-uurimused laboris pisteliste proovide alusel (proovikehad jne). 

Uurimisel saadud tulemuste põhjal on võimalik koostada renoveerimise plaan ja eelarve 

[6]. Antud magistritöös piirdutakse esimese ja teise faasiga. Vaatluse käigus 

dokumenteeriti ja fotografeeriti ning tehti lihtsamaid mõõdistustöid, kasutades mõõdulinti.  

Visuaalsel vaatlusel pildistati erinevaid konstruktsioone ja saadud materjal esitatakse 

ülevaatlikult tehnilise seisukorra peatükis.  

Hoone seiskohast on esmatähtis konstruktsiooni kandevõime. Vundamendi puhul tuleb 

jälgida pragusid, mis võivad olla põhjustatud liigsest koormusest või vundamendi 

ebaühtlasest vajumisest. Samuti avaldab kahjustavat toimet vundamendile pinnases oleva 

niiskuse ja temperatuurimuutuste koostoime, mis mõjub kivimaterjalile korrodeeruvalt [3]. 

Fassaadikahjustuste tekkepõhjuseid on erinevaid ja on oma olemuselt keerulised ning 

mitmetähenduslikud. Mõnikord on neid üksteisest raske eristada, kas nad on põhjustatud 

külmast või hoopis soolade liikumisest. Sellepärast on väga oluline, et remondilahenduste 

kavandajal peab olema lisaks tööalasele kogemusele ka hea ehitusfüüsika ja keemia 

tundmine. Laias laastus võivad fassaadikahjustusi põhjustada sademed, 

temperatuurikõikumised, soolad, saneerimisvead, keskkonna halvenemisest tingitud vead 

ja ehituspraak. Kontrolli käigus tuleb vaadata hoonet tervikuna. Lisaks fassaadile tuleb 

jälgida ka räästatarindust, plekk-katteid ja vuuke ning materjali kokkusobivust [3].  
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2.2 Hoone tehnilise seisundi numbrilise hindamise metoodika 
 

Tabelis 2.1 on Eesti Maaülikooli professori Tõnu Keskküla poolt välja töötatud tehnilise 

seisundi numbrilise hindamise metoodika, mille puhul antakse hinnang tarinditele ja 

tehnilistele alasüsteemidele. See põhineb hoone visuaalsel hindamisel neljapallisüsteemis. 

Hinnang sõltub paljuski hindaja kogemustest ja oskustest [3]. 

 

Tabel 2.1. Tõnu Keskküla numbriline hindamine 

Hinne Olukorra kirjeldus 

3 Heas seisus, täiesti 
korras 

2 Osaliselt kulunud 

1 Märgatavalt kulunud, 
kohati avariiohtlik 

0 Täiesti kulunud, 
avariiohtlik 

 

Kogu hoone füüsilise kulumise hinne saadakse tarindite ja tema alasüsteemide hinnete 

liitmise tulemusena, kusjuures võetakse arvesse iga tarindi kaalu hoone koguväärtuses [3]. 
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2.3 Katusekonstruktsiooni arvutused 
 

2.3.1 Omakaalu koormused 

 

Omakaalukoormuste hulka loetakse konstruktsioonide omakaal, neile kinnitatud 

statsionaarsete seadmete kaal, ning pinnase kaal. Konstruktsioonide omakaalukoormus 

määratakse projektmõõtmiste ja materjalide mahukaalu järgi [7]. 

Terase omakaal: 

𝑔𝑑,𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 = 1,2𝑔𝑑,𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠        (2.1) 

Roovituse omakaal: 

𝑔𝑑,𝑟𝑜𝑜𝑣 = 1,2𝑔𝑝𝑢𝑖𝑡𝑏ℎ · 1
𝑆𝑟𝑜𝑜𝑣

       (2.2) 

Distantsliistu omakaal: 

𝑔𝑑,𝑙𝑖𝑖𝑠𝑡 = 1,2𝑔𝑝𝑢𝑖𝑡𝑏ℎ · 1
𝑆𝑙𝑖𝑖𝑠𝑡

       (2.3) 

Ülemisele vööle mõjuv omakaalu koormus: 

𝑔𝑑,𝑘𝑜𝑔𝑢 = 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑔𝑑,𝑟𝑜𝑜𝑣 + 𝑔𝑑,𝑙𝑖𝑖𝑠𝑡      (2.4) 

 

 

2.3.2 Lumekoormus 

 

Lumekoormus on muutuv koormus. Koormuse arvutamisel on arvestatud katuse kuju ning 

lume võimaliku paiknemisega tuulise ja tuulevaikse ilma korral. Lumekoormuse kaardilt 

saame määrata lumekoormuse normsuuruse maapinnal [7]. Vastavalt standardile EVS-EN 

1991-1-3:2006 [3] on Saarel lumekoormuse standardsuurus 𝑠𝑘 = 1,25 𝑘𝑁/𝑚2. 

Katuse lumekoormuse normsuurus määratakse valemiga: 

𝑠 = 𝜇1𝑠𝑘         (2.5) 

kus 𝜇1 −lumekoormuse kujutegu; 

       𝑠𝑘 −normatiivne lumekoormus maapinnal. 

Projekteeritava ajutise katuse puhul on tegemist viilkatusega, mille kalle on α=15°, sellest 

tulenevalt on autor valinud kujuteguri 𝜇1 = 0,8. 

Katuse arvutuslik lumekoormus leitakse valemiga: 
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𝑆𝑑 = 𝑠𝛾𝑞𝑐𝑜𝑠𝛼 ,        (2.6) 

kus 𝛾𝑞 − muutuva koormuse osavarutegur (𝛾𝑞 = 1,5). 

 

 

2.3.3 Tuulekoormus 

 

Tuulekoormus on muutuv koormus. Tuulekoormus esitatakse konstruktsioonile mõjuvate 

staatiliste rõhkude või jõudude kombinatsioonina. Tuulekoormus esitatakse üldjuhul risti 

konstruktsiooni pinnaga mõjuva tuulerõhuna [7]. Arvutamisel on lähtutud standardist EVS-

EN 1991-1-4:2007 [4]. 

Katusele mõjuva tuulekoormuse suurus sõltub hoone asukohast, kõrgusest, 

maastikutüübist, katuse kujust ja kaldest. 

Saare mõisa tall-tõllakuuri ajutine katus on kahekaldeline ja tuulekoormus arvutatakse risti 

katusega (Ɵ = 0°). 

Keskmine tuulerõhu baasväärtus on Eesti piires 𝑞𝑝 = 276 𝑁/𝑚2. 

Hoone kõrgus harjani on: 

ℎ = 7,1𝑚. 

𝑏 = 45,2𝑚 

𝑒 = min(𝑏;2ℎ) = min(45,2; 14,2) = 14,2 

Tuulkoormuse arvutused tehakse alati piirkonnas, kus hoone arvutuslik kõrgus on võrdne 

katuseharja kõrgusega. 

𝑧 = ℎ = 7,1𝑚 

Arvestada tuleb alati ka asukohateguriga 𝐶𝑒(𝑧). See võtab arvesse tuule kiiruse ja 

turbulentsi sõltuvuse maastikutüübist ning maapinna ebatasasuse ja kõrguse. 

Maastikutüüp II 

𝐶𝑒(7,1) = 2,1
𝑘𝑁
𝑚2 

Katusele mõjuv normatiivne tuulekoormus leitakse valemiga: 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑟𝑒𝑓𝑐𝑒𝑐𝑝𝑒 ,        (2.7) 

kus 𝑊𝑒 − katuse pinnale mõjuv rõhk; 

     𝑞𝑟𝑒𝑓 − tuulerõhu baasväärtus; 

        𝑐𝑒 − asukohategur; 

      𝑐𝑝𝑒 − välisrõhutegur, kahekaldelisel katusel. 
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Arvutuslik tuulekoormus leitakse normatiivse tuulekoormuse korrutamisega muutuva 

koormuse osavaruteguriga 𝛾𝑞 = 1,5. 

𝑊𝑑 = 𝑊𝑒𝛾𝑞         (2.8) 

 

 

2.4 Katuse puitkonstruktsiooni staatika ja tugevuskontrollid. 
 

Roovituse tugevuskontroll 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝛿𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑑
+ 𝑘𝑚

𝛿𝑚𝑧𝑑
𝑓𝑚𝑑

< 1,        (2.9) 

𝑘𝑚
𝛿𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑑
+ 𝛿𝑚𝑧𝑑

𝑓𝑚𝑑
< 1,        (2.10) 

kus 𝛿𝑚𝑦𝑑 −  arvutuslik paindepinge y-telje suhtes; 

        𝛿𝑚𝑧𝑑 −  arvutulik paindepinge z-telje suhtes; 

          𝑓𝑚𝑑 − vastav arvutuslik paindetugevus; 

            𝑘𝑚 − arvutab pingete ümberjagunemist ja materjalide mittehomogeensust. 

Roovituse kontroll kiivele. 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝛿𝑚𝑧𝑑
𝑓𝑚𝑑𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡

≤ 1,         (2.11) 

kus 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 − kiivetegur, selle võib võtta võrdseks ühega taladel, mille survepoolne 

põiksuunaline paigutis on kogu tala ulatuses takistatud ja kus väändepööre tugedel on 

takistatud. 
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Sõrestiku kontroll 

Sõrestiku ülemine vöö kontroll 

Ülemise vöö survetugevust ja nõtket kontrollitakse sõrestiku selles kohas kus sisejõud on 

kõige suuremad. 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝐹𝑐,0,𝑑
𝐴𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑐

≤ 1,         (2.12) 

kus 𝐹𝑐,0,𝑑 − arvutuslik sisejõud; 

              𝐴 − ristlõike pindala; 

        𝑓𝑐,0,𝑑 − arvutuslik survetugevus pikikiudu. 

Painutatud ja surutud talade korral peavad pinged rahuldama tingimusi: 

� 𝜎𝑚,𝑑
𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑

�
2

+ 𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡𝑓𝑐,0,𝑑

≤ 1,       (2.13) 

kus 𝜎𝑚,𝑑 − arvutuslik paindepinge; 

       𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡 − kiivetegur; 

         𝑓𝑚,𝑑 − arvutuslik paindetugevus; 

       𝜎𝑐,0,𝑑 − arvutuslik survepinge; 

        𝑓𝑐,0,𝑑 − arvutusliksurvejõud. 

Sõrestiku alumine vöö kontroll 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑡,0,𝑑
𝑓𝑡,0,𝑑

≤ 1,         (2.14) 

kus 𝜎𝑡,0,𝑑 − arvutuslik tõmbepinge pikikiudu; 

        𝑓𝑡,0,𝑑 − arvutuslik tõmbetugevus pikikiudu. 
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Sõrestiku diagonaalide kontroll 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑐

≤ 1,         (2.15) 

kus 𝜎𝑐,0,𝑑 − arvutuslik survepinge pikikiudu; 

        𝑓𝑐,0,𝑑 − arvutuslik survetugevus pikikiudu; 

            𝑘𝑐 − nõtketegur. 

Sõrestiku sõlmedes leitakse kinnituspoltide minimaalsed vahekaugused. 

Sisejõud leitakse arvutiprogrammiga Ftool. Sisejõudude leidmisel on arvestatud 

katusekatte ja kandekonstruktsioonide omakaaluga. Samuti on arvesse võetud tuule- ja 

lumekoormus.  

Arvutusteks vajaminevad suurused ja koormused on võetud T. Masso Ehituskonstruktori 

käsiraamatust (2012. 3. Parandatud ja täiendatud trükk). 

Saare mõisa tall-tõllakuuri ajutist katusekonstruktsiooni koormatakse nelja erineva 

koormuskombinatsiooniga. Esimesel kahel on domineerivaks muutuvkoormuseks tuul ja 

teisel kahel on domineerivaks muutuvkoormuseks lumi. Arvutused tehakse 

kandepiirseisundis. 

Nendest kombinatsioonidest leitakse kõige ohtlikum ja tehakse tugevus-ja 

stabiilsusarvutused. 
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3 TEHNILINE SEISUKORD 
 

Objekti visuaalne ülevaatus toimus 28. jaanuaril 2017. aastal. Saare mõisakompleksi 

juurde kuuluv tall-tõllakuur on kelpkatusega ühekorruseline krohvitud maakividest hoone 

mõõtudega 45,2 x 15,3 m. Lõunapoolses otsas asub korter, mille all on võlvidega kelder. 

Hoone fassaadi ehib kaaristu, mis toetub sammastele (joonis 3.1). 

 

 

Joonis 3.1. Saare mõisa tall-tõllakuur 
 

Eemine objekti ülevaatus toimus märtsis 2008. aastal, kui Muinsuskaitseamet tellis OÜ 

Restauraatorprojektilt hoone vahelae- ja katusekonstruktsioonide korrastamise projekti.  

 

 

3.1 Vundament ja sokkel 
 

Hoone vundament ja sokkel on laotud maakividest, mille vahel on kasutatud põletatud 

savitelliseid ja sideaineks on lubimört. Kuna terve hoone ulatuses on puudu 

vihmaveerennid, siis on ka sokkel saanud kahjustada katuselt langeva sadevee tõttu ja 

paljudes kohtades on sideaine kivide vahelt välja uhutud. Kultuurkiht maja ümber on 

aastatega tõusund ja nii on soklil näha siin-seal päris palju orgaanikat, mis on vajalik 

konserveerimise käigus eemaldada (vt. joonis 3.2).  
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Joonis 3.2. Taimestik alusmüüril 

 

Ümber perimeetri olev liigne pinnas tuleb eemaldada. Kelder, mis jääb hoone 

lõunapoolsesse otsa, on võlvitud lagedega ning on laotud põletatud savitellistest ja on heas 

seisukorras (joonis 3.3). Ülevaatuse käigus vundamente ei avatud, seepärast ei ole teada ka 

selle rajamissügavus. 

 

 

Joonis 3.3. Võlvitud lagedega kelder 
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3.2 Hoone välis-ja siseseinad 
 

Hoone välisseinad on laotud maakividest ja põletatud savitellistest ning pealt krohvitud 

(joonis 3.4). Seinte ehitus-tehniline seisund on paiguti erinev. Korralikum on hoone 

lõunapoolne ots, kus asub korter ja katusetarindid on paremas seisus. 

 

Joonis 3.4. Lõunapoolne välissein 

 

Väga paljudes kohtades on seinad sadevete tõttu kahjustatud ja nii krohv kui ka mört on 

müüritisest välja uhutud või irdunud. Akende ümbrused ja hoone nurgad on laotud 

savitellistest. Samuti on põletatud savitellistest laotud karniis, mis on mitmest kohast maha 

varisenud. Kohati on akende ümbrused parandatud silikaattellistega, aga on ka kohti, kus 

on läbivad avad (joonis 3.5). 
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Joonis 3.5. Idapoolne välissein 

 

Hoone põhjapoolne ots on avariiohtlikus olukorras, kuna katusekate on seal puudu ja 

seinad on otseselt ilmastiku meelevallas. Hoone fassaadil asuvate kaarte sambad on 

maapinna lähedalt tugevasti kahjustunud ja põletatud savitellised on välja pudenenud. 

Osaliselt on neid parandatud silikaattellistega ( joonis 3.6). 

 

Joonis 3.6. Kaaristu sambad 

 

Siseseinad, nagu ka välisseinad on algselt laotud maakividest ja põletatud tellistest 

lubimördil. Hilisemad juurdeehitatud seinad on laotud silikaattellistest. 
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3.3 Katus ja katuse kandekonstruktsioonid 
 

Tall-tõllakuuril on kelpkatus ja katusekattena on kasutatud eterniitplaate. Katus on mitmes 

kohas väga halvas seisus, kuid kõige halvem on olukord loode-põhjapoolsel otsal. Seal on 

kelbaosal katusekate täielikult puudu, kelba roovitus ei ole säilinud ja osa sarikaid on maha 

varisenud (joonis 3.7). 

 

 
Joonis 3.7. Hoone põhjapoolne ots 

Samuti on selle hooneosa vahelae- ja pööningu talastik enamalt jaolt biokahjustunud 

(joonis 3.8). 

 

 

Joonis 3.8. Hoone põhjapoolne ots koos talastikuga 
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Poola laudisena olnud laekate on maha varisenud. Vahelae tala ja sarikas on omavahel 

tappidega ühendatud, siis reeglina kui üks on mädanikkahjustusega on seda ka teine (joonis 

3.9). 

 

 

Joonis 3.9. Mädanenud vahelae tala ja sarikas 

 

Hoone keskel idapoolsel küljel on katusekate samuti puudu (joonis 3.10). 

 

Joonis 3.10. Hoone keskosa idapoolne külg 

 

Silmnähtavalt paremas seisus on hoone lõunapoolne ots, kus asub korter. Seal on valdavalt 

katusekate terve ja väga suuri läbipaindeid ei ole esinenud (joonis 3.11). 
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Joonis 3.11. Hoone lõunapoolne ots 

 

Palju paremas olukorras on toolvärk ja see on veel suuresti restaureeritav (joonis 3.12). 

Arvatavasti on ka võimalik osade sarikate restaureerimine, aga seda saab otsustada siis, kui 

sarikad ja muu katusekonstruktsioon on katuselt alla võetud ja ladustatud. Täielikult on 

puudu sadevee äravoolusüsteem, mis on põhjustanud vee sattumist seinale ja 

vundamendile, ning mille tagajärjel on paljudes kohtades suured niiskuskahjustused.  

 

 

Joonis 3.12. Toolvärk koos tugikäppadega 
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3.4 Vahelaed 
 

Tall-tõllakuuri vahelagi on puidust taladel, mille peale on naelutatud laudis. Talade 

ristlõige on 270×300 mm ja samm 1500 mm. Hoone vahelaed on kohati väga halvas seisus 

või puuduvad sootuks. Kõige hullem on olukord hoone põhjapoolsel otsal, kus vahelagi 

puudub. Samuti on vahelagi puudu hoone keskel, idapoolsel küljel, kus on puudu ka 

katusekate. Pildilt on ka näha, kui tugevasti on kahjustunud välisseina sisekülg (Joonis 

3.13). 

 

Joonis 3.13. Puuduolev vahelae osa koos kahjustunud seinaga 

 

Põhiliselt on kahjustunud talade otsapiirkonnad, samuti on hoone keskel näha mitmeid 

läbivajumisi. Ka lõuapoolses otsas, kus asub korter ja katusekate tervem, on näha 

läbivajumisi ja mädanikukoldeid (joonis 3.14). Just korteri osas võivad olla talad väga 

halvas olukorras, kuna need on altpoolt kaetud voodrilauaga ja selle peale on pandud veel 

kipsplaat. Ülevalt katab talasid soojustus, tänu sellele on väljakuivamine takistatud ja 

biokahjustuse levik võib olla üsna laialdane. 
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Joonis 3.14. Korteri lagi 

 

Altpoolt on laetalad hästi jälgitavad ja nende tehnilise seisundi saab üsna lihtsalt määrata 

(joonis 3.15). Ülevalt on laetalad kaetud laudisega ja enne selle avamist on kahjustuste 

kohta raske midagi öelda. 

 

 

Joonis 3.15. Vahelae talad toetuvad siseseinale 
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3.5 Aknad 
 

Tall-tõllakuuril on kokku kaheksateist akent, millest kolm on keldri õhutusaknad. Akendest 

on järel vaid raamid ja needki on halvas seisus. Paremini seisukorras on korteriaknad, aga 

need on ilmselt varasemal ajal (nõukogude perioodil) välja vahetatud (joonis 3.16). 

 

Joonis 3.16. Korteri aken 

Hoone idafassaadil on kaheksa akent. Esifassaadil ehk siis läänepoolsel küljel on viis 

akent, millest üks on ka trellitatud (joonis 3.17). 

 

Joonis 3.17. Trellitatud aken 
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Lõunapoolses otsas on neli akent, millest kaks on keldri õhutusakent. Põhjapoolses otsas 

on üks aken. Osad aknad on kinni müüritud (joonis 3.18). 

 

Joonis 3.18. Kinnimüüritud aken 
 
Restaureerimise käigus peaks vanad raamid taastama. Kui vanu raame ei ole võimalik 

kasutada, siis tuleks uued valmistada vanade raamide eeskujul.  

 

3.6 Uksed 
 
Hoonel on seitse välisust, millest kaks on keldriuksed. Esifassaadil ehk läänepoolsel küljel 

on kaks kahepoolset trellitatud akendega ust (joonis 3.19) ja korteri välisuks, ning lisaks 

üks keldriuks. 

 

Joonis 3.19. Esifassaadi uks 
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Põhjapoolses otsas on kaks laia kahepoolselt avatavat väravat. Üks väravatest on 

kõrgemaks tehtud arvatavasti eesmärgiga, et traktor vms sisse pääseks (joonis 3.20). 

Idapoolsel fassaadil on üks keldriuks. 

 

 

Joonis 3.20. Põhjapoolse otsa väravad 

 

 

3.7 Korstnad 
 

Tall-tõllakuuril on vaid üks korsten, mis asub lõunapoolses otsas, kus on korter. 

 

 

3.8 Trepid 
 

Hoonel on kaks treppi, üks välistrepp (joonis 3.21) ja üks sisetrepp (joonis 3.22). Välimine 

trepp on niiskuse ja külma koosmõjul suuresti lagunenud. Oma osa on selles ka maapinna 

külmakergetel. Pealt on trepp sammaldunud, mis kindlasti on kiirendanud 

lagunemisprotsessi, kuna see on pidevalt niiske. Sellise trepi säilitamine ei ole otstarbekas. 

Sisetrepp on puidust ja käsipuuta.  
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Joonis 3.21. Välistrepp 

 

 

Joonis 3.22. Sisetrepp 
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4 TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

4.1 Tegevus avariitöödeks 
 

Hoone on hetkel väga halvas ehitus-tehnilises seisukorras ja vajab edasiseks säilitamiseks 

kohest sekkumist. Kuna hoone on varisemisohtlik, siis tuleb kõrvalistel isikutel hoonesse 

juurdepääs takistada. Alljärgnevalt on toodud välja esmased hädavajalikud tegevused 

hoone säilitamise seisukohast: 

1. Kogu hoone katus tuleb asendada ajutise katusega. Selleks tuleb kogu olemasolev 

katusekonstruktsioon maha võtta. Eelnevalt tuleb katusekonstruktsioonid 

mõõdistada, nummerdada, dokumenteerida ja seejärel ladustada. Pärast seda on 

võimalik hinnata, kui suures ulatuses on võimalik neid kasutada. Ajutise katuse 

kattematerjaliks kasutatakse terasplekki. Välja tuleb ehitada vihmaveesüsteem. 

2. Kahjustunud välisseinte taastamine on vajalik, et saaks paigaldada ajutise katuse. 

Nii saab tõkestada edasiste sademete sattumise seintele. Selleks tuleb kahjustunud 

seinaosad lahti võtta kuni tervete müürilõikudeni. Lammutada tuleb selliselt, et 

tekkiv müüriava laieneb sidekivide kaupa alt ülespoole. Ladumisel kasutada 

võimalikult palju olemasolevaid kive. Enne uue osa ladumist tuleb müür 

surveveega pesta. Sideainena kasutada lubimörti. 

 

 

4.2 Soovitused hoone remonttöödeks 
 

Hoone on mõistlik restaureerida lõplikult sel juhul, kui on selge milline saab olema selle 

uus kasutusfunktsioon ja kui on uuendatud muinsuskaitselised eritingimused.  

Vundament ja sokkel 

Lagunemisprotsessi peatamiseks on kõigepealt tarvis sokkel puhastada orgaanikast. 

Vuukidesse kasvanud taimed tuleb eemaldada ja võimalusel uuesti vuukida lubimördiga 

ning krohvida. Puud ja põõsad ei tohi kasvada vundamendi lähedal, kuna see hoiab 
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niiskusetaseme kõrge. Ümber hoone perimeetri tuleks liigne pinnas eemaldada ja anda 

kalle hoonest eemale. Tuleks kaaluda ka drenaaži väljaehitamist.  

Müürid 

Müüride vuugid tuleb üle kontrollida, vajadusel täita lubimördiga ja uuesti üle krohvida, 

kasutades vanale sarnaset lubikrohvi. Lagunenud akende ümbrused ja sillused tuleb 

taastada nii seest, kui väljast. Selleks kasutada nii palju kui võimalik samu kive, mis 

eelnevalt oleks vajalik puhastada mustusest. Silikaattelliseid, mida on kasutatud akende 

ümbruse remondiks tuleb asendada põletatud savitellistega. Seinale valada peale 100 mm 

raudbetoonist tasanduskiht, mis ühendatakse müüriga keemiliste ankrutega. Ankruna võib 

kasutada keermelatti, mis jäetakse tasandusvööst ülespoole, et hiljem oleks võimalik 

kinnitada müürile puitvöö.  

Tehnilise seisundi hindamine 

Hoone tehnilise seisundi hindamisel on kasutatud Eesti Maaülikooli professori Tõnu 

Keskküla numbrilise hindamise metoodikat (va tabel 2.1). 

Tulemused olid töö autori arvates järgmised (vt tabel 4.1): 

Tabel 4.1. Ehitus-tehnilise seisukorra hindamise tulemused 

Vundament 2 

Välisseinad 1 

Siseseinad 1 

Vahelagi 1 

Katus ja katusekonstruktsioon 0 

Trepid 1 

Sadeveesüsteem 0 

Aknad 0 

Uksed 1 

Korsten ja küttekolded 1 
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Ajutine katus 

Hoone edasise lagunemise peatamiseks on töö autor lahendusena pakkunud välja 

paigaldada hoonele ajutine katus, mille kalle on 15° ja kattematerjalina on kasutada 

terasprofiil T45 [11]. Toote tehniline info on toodud tabelis 4.2. 

Tabel 4.2. Katusekattematerjali tehniline info 

Tootenimi Trapetsprofiil T45 Kasulik laius 900 mm 

Tootekood T45-37W-900 Kogulaius 960 mm 

Profiili kõrgus 41 mm Maksimumpikkus 9000 mm 

Lainesamm 150 mm Miinimumpikkus 500 mm 

Lainehari 37 mm Materjalipaksus/kaal m² kohta 0,5mm/5,28 kg 

Lainepõhi 61,5 mm Minimaalne katusekalle 8° 

 

Projekteeritava sõrestiku alumine ja ülemine vöö on ühe tüvevardaga, millede ristlõige on 

50×200 mm Diagonaalid on samuti ühe tüvevardaga ja ristlõikega 50×200 mm. Sõrestiku 

samm on 900 mm. Roovituse ristlõikeks on terasprofiili T45 tootja poolt soovitatud 

25×100 mm ja sammuks 600 mm. Sõrestiku teostusjoonis on toodud ära lisas (vt lisa 3). 

Elementide staatika ja tugevusarvutused on toodud peatükis kuus. 
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5 KOORMUSTE ARVUTUS 
 

5.1 Lumekoormus 
 

Lumekoormus on muutuv koormus. Lumekoormuse leidmisel tuleb arvestada katuse 

kujuga, kaldega, ümbritseva maastikuga ja kohaliku kliimaga. Sõltuvalt geograafilisest 

asukohast on lumekoormuse suurus maapinnal erinev. Normatiivne lumekoormus 

maapinnal määratakse lumekoormuse kaartidelt [7]. Lumekoormuse arvutamisel lähtutakse 

standardist EVS-EN 1991-1-3: 2006 [13]. Tall-tõllakuur asub Jõgevamaal, Saarel, seega 

normatiivne lumekoormus maapinnal 𝑠𝑘 = 1,25 𝑘𝑁/𝑚2. 

Lumekoormuse normsuurus katusel leitakse: 

𝑠 = 𝜇1𝑠𝑘  (vt 2.5) 

Lumekoormuse kujutegur 𝜇1 leitakse tabelist. Kujutegur sõltub katuse tüübist, katuse 

kaldenurgast, katsue mõõtmetest, ülemiselt katuselt allalibisevast lumehulgast ja tuule 

mõjust. 

Katusetüübiks on viilkatus, 0°≤α≤30°, seega on katusekaldest tulenev kujutegur 𝜇1 = 0,8 

Normatiivne lumekoormus katusel on: 

𝑠 = 0,8 ∙ 1,25 = 1,0 𝑘𝑁/𝑚2 

Normatiivne lumekoormus poolel katusel on: 

𝑠 = 0,5 ∙ 1 = 0,5 𝑘𝑁/𝑚2 

Normatiivne lumekoormuse koondskeem on toodud joonisel 5.1. 

Lumekoormus loetakse mõjuvaks konstruktsiooni horisontaalprojektsioonile jaotatud 

vertikaalkoormusena. 
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Joonis 5.1. Lumekoormuse koondskeem 

Arvutusliku lumekoormuse saamisaks tuleb normatiivne lumekoormus läbi korrutada 

muutuva koormuse osavaruteguriga 𝛾𝑄 = 1,5. 

 

 

5.2 Tuulekoormus 
 

Tuulekoormus on ajas muutuv koormus. Tuulekoormus esitatakse üldjuhul risti 

konstruktsiooni pinnaga mõjuva tuulerõhuna [7]. Tuulekoormuse arvutamisel lähtutakse 

standardist EVS-EN 1991-1-4:2007 [14]. Tuule netorõhuks konstruktsioonielemendile 

loetakse vastaspindadele mõjuvate rõhkude vahe, arvestades märki. Pinna poole suunatud 

rõhk on positiivne ja pinnast eemale negatiivne [7]. 

Keskmise tuulerõhu baasväärtus on eesti piirides 𝑞𝑝 = 276 𝑁/𝑚2. 

Hoone kõrgus harjani: 

ℎ = 7,1 𝑚 

2ℎ = 14,2 𝑚 

𝑏 = 45,2 𝑚 

Hoone kahekordne kõrgus on väiksem kui maja pikkus b, siis: 

𝑒 = min(𝑏;2ℎ) = min(45,2; 14,2) = 14,2 



 

Joonis 5.2. Tuulekoormuse skeem katusele, tuule suund Ɵ = 0° 

Koormusarvutused tehakse piirkonnas, kus arvutuslik kõrgus on võrdne hoone harja 

kõrgusega: 

𝑧 = ℎ = 7,1 𝑚 

Arvesse tuleb võtta ka asukohategur 𝐶𝑒(𝑧), mis arvestab tuule kiiruse ja turbulentsiga 

sõltuvalt maastikutüübist, samuti maapinna ebatasasusega ning kõrgusega. Saare mõisa 

tall-tõllakuuri ajutise katusekonstruktsiooni arvutustes lähtume II maastikutüübist: 

𝐶𝑒(7,1) = 2,1 𝑘𝑁/𝑚2 

Vastavalt juhendile, tuleb katus jagada tsoonideks. Jälgitakse olukordi kui tuule suund on 

0° (Joonis 5.2). 

Tippkiirusrõhk arvutatakse valemiga: 
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𝑞𝑝(𝑧) = 9,96𝑙𝑛2
max(2, 𝑧)

0,05
+ 69,75𝑙𝑛

max(2, 𝑧)
0,05

  

𝑞𝑝(𝑧) = 9,96𝑙𝑛2
7,1

0,05
+ 69,75

7,1
0,05

= 0,590 𝑘𝑁/𝑚2 

Leian tuulerõhu baasväärtuse: 

𝑞𝑝 = 0,276 ∙ 2,1 = 0,580 𝑘𝑁/𝑚2 

T. Masso Ehituskonstruktori käsiraamatust võetakse tuulerõhu tegurid ja arvutatakse eri 

tsoonides mõjuva tuulerõhu: 

𝑊0𝐹1 = 0,2 ∙ 0,58 = 0,116 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐹2 = −0,9 ∙ 0,58 = −0,522 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐺1 = 0,2 ∙ 0,58 = 0,116 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐺2 = −0,8 ∙ 0,58 = −0,464𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐻1 = 0,2 ∙ 0,58 = 0,116 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐻2 = −0,3 ∙ 0,58 = −0,174 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊0𝐼1 = 0 

𝑊0𝐼2 = −0,4 ∙ 0,58 = −0,232 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊𝐽1 = 0 

𝑊𝐽2 = −1,0 ∙ 0,58 = −0,580 𝑘𝑁/𝑚2 

Keskmised, tuule surve-ja tõmbetegurid on: 

𝑊𝑠 =
0,116 ∙ 1,42 + 0,116 ∙ 6,19

1,42 + 6,19
= 0,116 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑊𝑡 =
−0,580 ∙ 1,42 + (−0,232 ∙ 6,19)

1,42 + 6,19
= −0,296 𝑘𝑁/𝑚2 

Arvutuslik tuulekoormus leitakse normatiivse tuulekoormuse korrutamisega muutuva 

koormuse osavaruteguriga 𝛾𝑞 = 1,5. 
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5.3 Omakaalukoormus 
 

Omakaalukoormuste hulka loetakse konstruktsiooni omakaal, neile kinnitatud 

statsionaarsete seadmete kaal, samuti pinnase kaal. Omakaalukoormus määratakse 

projektmõõtmete ja materjali omakaalu järgi [7]. Omakaalukoormuse arvutamisel 

lähtutakse standardist EVS-EN 1991-1-1-2002 [1]. 

Katusekatteks on Ruukki tootevalikust trapetsprofiil T45 [11]. 

Tootja andmetele tuginedes on materjali kaaluks 5,28 𝑘𝑔/𝑚2 ehk 0,0528 𝑘𝑁/𝑚2. 

Katusekatte omakaal: 

𝑔𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 = 0,0528 𝑘𝑁/𝑚2 

Roovituse omakaal: 

𝑏 = 100 𝑚𝑚 

ℎ = 25 𝑚𝑚 

𝑆 = 600 𝑚𝑚 

𝑔𝑟𝑜𝑜𝑣 = 𝑔𝑝𝑢𝑖𝑡𝑏ℎ
1

𝑆𝑟𝑜𝑜𝑣
 

𝑔𝑟𝑜𝑜𝑣 = 3,8 ∙ 0,1 ∙ 0,025
1

0,6
= 0,0158 𝑘𝑁/𝑚2 

Roovituse tugevusklass on C18, seega puidu mahukaal on 3,8 𝑘𝑁/𝑚2. 

Ülemisele vööle mõjuv omakaalukoormus: 

𝑔𝑘𝑜𝑔𝑢 = 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑣 

𝑔𝑘𝑜𝑔𝑢 = 0,0528 + 0,0158 = 0,0686 𝑘𝑁/𝑚2 
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5.4 Koormuskombinatsioonid 
 

Koormuskombinatsioonide all mõistame samaaegselt mõjuvate üksikoormuste kogumit. 

Alalise või ajutise arvutusolukorra koormuskombinatsioon [7]. 

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 + 𝛴𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖, 

kus 𝛾𝐺                           − alalise koormuse osavarutegur; 

       𝛾𝑄                     − muutuva koormuse osavarutegur; 

       𝐺𝑘[𝑘𝑁/𝑚2]    − konstruktsiooni omakaal; 

       𝑄𝑘,1 [𝑘𝑁/𝑚2] − domineeriv muutuvkoormus; 

        𝑄𝑘,𝑖 [𝑘𝑁/𝑚2] − muu muutuvkoormus; 

        𝛹0,𝑖                   − kombinatsioonitegur. 

Osavarutegurite väärtused on tabelis 5.1 ja kombinatsioonitegurite väärtused tabelis 5.2. 

Tabel 5.1. Osavarutegurite väärtused 

Koormuse liik  Koormuse 
osavarutegur 

 

 Osavaruteguri tähis Ebasoodne mõju Soodne mõju 
Alalised koormused 𝛾𝐺  1,2 1,0 

Muutuvkoormused 𝛾𝑄 1,5 0 

 

Tabel 5.2. Kombinatsioonitegurite väärtused 

Koormuse liik 𝛹0 𝛹1 𝛹2 

Lumekoormus 0,5 0,2 0 

Tuulekoormus 0,6 0,2 0 
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Vastavalt eelnevatele arvutustele on katusele mõjuvad normatiivsed koormused toodud 

joonisel 5.3. 

 

Joonis 5.3. Katuse normatiivsed koormused 

Kandepiirseisundi koormuskombinatsioonides korrutatakse normatiivsed omakaalu-, lume- 

ja tuulekoormused vastavate osavaruteguritega. Saare mõisa tall-tõllakuuri ajutise katuse 

koormuste arvutamisel kasutame nelja juhtu. Esimesel ja teisel juhul on domineerivaks 

muutuvkoormuseks tuul, kolmandal ja neljandal juhul on domineerivaks 

muutuvkoormuseks lumi. Tuulekoormuse väärtused katuse eri pooltel on erinevad. Kui 

ühel pool katust on survejõud, siis teisel pool on tõstejõud.  

1. Domineeriv muutuvkoormus on tuul: 

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑙𝑢𝑚𝑖𝑄𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖 

1,2 ∙ 0,068 + 1,5 ∙ 0,116𝑐𝑜𝑠15° + 0,5 ∙ 1,5 ∙ 1 = 0,999 𝑘𝑁/𝑚2 

2. Domineeriv muutuvkoormus on tuul: 

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑙𝑢𝑚𝑖𝑄𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖 

1,2 ∙ 0,068 + 1,5(−0,296)𝑐𝑜𝑠15° + 0,5 ∙ 1,5 ∙ 1 = 0,403 𝑘𝑁/𝑚2 

3. Domineeriv muutuvkoormus on lumi: 

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖 + 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑄𝑘,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 

1,2 ∙ 0,068 + 1,5 ∙ 1 + 1,5 ∙ 0,6 ∙ 0,166𝑐𝑜𝑠15° = 1,682 𝑘𝑁/𝑚2 

4. Domineeriv muutuvkoormus on lumi: 

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖 + 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑄𝑘,𝑡𝑢𝑢𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 



1,2 ∙ 0,068 + 1,5 ∙ 1 + 1,5 ∙ 0,6(−0,296)𝑐𝑜𝑠15° = 1,324 𝑘𝑁/𝑚2 

Määravaks saab olukord kui domineerivaks muutuvkoormuseks on lumekoormus. Ühel 

pool katust on arvutuslik kogukoormus 1,682 𝑘𝑁/𝑚2 ja teisel pool katust 1,324 𝑘𝑁/𝑚2. 

Joonkoormuse saamiseks korrutatakse koormus fermi sammuga: 

𝑞𝑑 = 1,682 ∙ 0,9 = 1,514 𝑘𝑁/𝑚 
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6 SÕRESTIKU ELEMENTIDE STAATIKA JA TUGEVUSE 

KONTROLL 
 

Sõrestiku sisejõud on arvutatud programmis Ftool (vt lisa 2), võttes arvesse käsitsi 

arvutatud konstruktsiooni omakaalu, tuule- ja lumekoormust. Kandepiirseisundi 

koormuskombinatsioonide arvutustes selgus, et domineerivaks muutuvkoormuseks sai 

lumekoormus. Sõrestiku elementide staatika ja tugevuse kontrolli arvutamisel on lähtutud 

standardist EVS-EN 1995-1-1: 2005 [2]. 

 

 

6.1.1 Alumine vöö 

 

Alumine vöö on ühe tüvevardaga 50×200 mm. 

Tõmbetugevuse kontroll. 

Alumise vöö tugevust kontrollin sõrestiku selles kohas, kus on sisejõud kõige suuremad. 

Antud juhul on selleks alumise vöö element nr.10. 𝐹 = 36,14 𝑘𝑁. 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑡,0,𝑑
𝑓𝑡,0,𝑑

≤ 1 (vt 2.14) 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
𝐹𝑡,0,𝑑

𝐴
 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
36140

50 ∙ 200
= 3,614

𝑁
𝑚𝑚2 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
𝑓𝑡,0,𝑑𝑘𝑚𝑘ℎ

𝛾𝑚
 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
11 ∙ 0,8 ∙ 1

1,3
= 6,77 𝑁/𝑚𝑚2 

3,614
6,77

= 0,53 ≤ 1 

44 
 



Tingimus on täidetud. Alumine vöö peab tõmbele vastu. 

 

 

6.1.2 Ülemine vöö 

 

Ülemise vöö ristlõige on 50×200 mm ning puidu tugevusklass on C18, mahukaaluga 

𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛 = 380 𝑘𝑔/𝑚3. Fermi samm on 0,9 m. Vöö on kahesildeline, ühe silde pikkus on 

3,96 m ja vöö pikkus on kokku 7,92 m. (Võetakse arvesse omakaalu, lund ja tuult). 

Painutatud ja surutud talade puhul peab olema täidetud tingimus: 

� 𝜎𝑚,𝑑
𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑

�
2

+ 𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑧𝑓𝑐,0,𝑑

≤ 1 (vt 2.13) 

Koormused 

𝑠𝑑 = 1,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑤𝑑 = 0,168 𝑘𝑁/𝑚2 

Ülemise vöö omakaal: 

𝑔𝑣öö = 𝑏ℎ𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛
1

𝑆𝑓𝑒𝑟𝑚
 

𝑔𝑣öö = 0,05 ∙ 0,2 ∙ 3,8
1

0,9
= 0,042 𝑘𝑁/𝑚2 

Omakaalud kokku: 

𝑔𝑑 = 1,2(𝑔𝑟𝑜𝑜𝑣 + 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑔ü𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑣öö) 

𝑔𝑑 = 1,2(0,0528 + 0,0158 + 0,042) = 0,132 𝑘𝑁/𝑚2 

Ülemise vöö arvutus paindele ja survele: 

𝑔𝑚,𝑑 = 𝑆𝑓𝑒𝑟𝑚(𝑔𝑑𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑠𝑑 + 𝜓0𝑤𝑑) 

𝑔𝑚,𝑑 = 0,9(0,132𝑐𝑜𝑠15° + 𝑐𝑜𝑠215° ∙ 1,5 + 0,6 ∙ 0,168) = 1,464 𝑘𝑁/𝑚2 
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𝐹𝑐,0,𝑑 = 𝑆𝑓𝑒𝑟𝑚
1
2
𝑙ü𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑣öö(𝑔𝑑𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑑) 

𝐹𝑐,0,𝑑 = 0,9
1
2

7,92(0,132𝑠𝑖𝑛15° + 1,5𝑠𝑖𝑛15°𝑐𝑜𝑠15 ∙ 1,5) = 2,124 𝑘𝑁 

Kahesildelise jätkuvtala suurimate paindemomentide arvutusskeem: 

𝑀𝑦 = 0,125𝑔𝑚,𝑑𝑙2 

𝑀𝑦 = 0,125 ∙ 1,464 ∙ 3,922 = 2,812 𝑘𝑁𝑚 

Ülemise vöö vastupanumoment: 

𝑊𝑦 =
𝑏ℎ2

6
 

𝑊𝑦 =
50 ∙ 2002

6
= 333333,3 𝑚𝑚3 

Arvutusliku paindepinge leidmine peatelje y-suhtes: 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑀𝑦

𝑊𝑦
 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
2812000
333333,3

= 8,436 𝑁/𝑚𝑚2 

Kiusuunalise arvutusliku survepinge leidmine: 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝐹𝑐,0,𝑑

𝐴
 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
2124

50 ∙ 200
= 0,212 𝑁/𝑚𝑚2 

Kiive kontroll: 

𝑓𝑚,𝑘 = 18 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑐,𝑘 = 18 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑚,𝑑 =
𝑓𝑚,𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
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𝑓𝑚,𝑑 =
18 ∙ 0,9

1,3
= 12,46 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑚,𝑑 =
𝑓𝑐,𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

𝑓𝑐,𝑑 =
18 ∙ 0,9

1,3
= 12,46 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = �
𝑓𝑚,𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78𝑏2

ℎ𝑙𝑒𝑓
𝐸0,05 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78 ∙ 502

200 ∙ 3960
× 6000 = 14,77 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = �
18

14,77
= 1,10 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,735 

Nõtketeguri leidmine: 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

𝑘𝑧 + �𝑘𝑧2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧2
 

𝑘𝑧 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙2 ] 

𝑘𝑧 = 0,5[1 + 0,2(1,10 − 0,3) + 1,102] = 1,185 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

1,185 + �1,1852 − 1,102
= 0,615 

Ülemise vöö tugevuse kontrollimine paindele, survele ja nõtkele. 

Peab olema täidetud tingimus: 

�
𝜎𝑚,𝑑

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚,𝑑
�
2

+
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐,𝑧𝑓𝑐,0,𝑑
≤ 1 
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�
8,436

0,735 ∙ 12,46�
2

+
0,212

0,615 ∙ 12,46
= 0,875 ≤ 1 

Tingimus on täidetud. Ülemise vöö tugevus on tagatud survele koos paindega ning ka 

nõtke on takistatud. 

Ülemise vöö survetugevust kontrollin sõrestiku selles kohas kus sisejõud on kõige 

suuremad. Antud juhul on selleks ülemise vöö element nr. 11. 𝐹 = 38,07 𝑘𝑁 (vt lisa2). 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝐹𝑐,0,𝑑
𝐴𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑐

≤ 1  (vt 2.12) 

38070
50 ∙ 200 ∙ 12,46 ∙ 0,615

= 0,496 ≤ 1 

Tingimus täidetud. Sõrestiku ülemise vöö tugevus tagatud ning nõtke takistatud. 

 

 

6.1.3 Diagonaalid 

 

Diagonaalid nr.9 ja nr.3 

Kuna diagonaalid nr.9 ja nr.3 on surutud, siis tuleb teha neile survetugevuse kontroll ja ka 

nõtke kontroll. Diagonaalid on ühe tüvevardaga ja mõõtmed on 50⨯200mm. Diagonaalide 

pikkused on 1633mm. Survetugevuse ja nõtke kontrollimiseks kasutan varda nr.9 

sisejõudu, kuna see on suurem. 𝐹 = 8,03 𝑘𝑁 (vt lisa2). 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑐
≤ 1 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝐹𝑐,0,𝑑

𝐴
 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
8030

50 ∙ 200
= 0,803𝑁/𝑚𝑚2 
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𝑓𝑐,0,𝑑 =
𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑚𝑘ℎ

𝛾𝑚
 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
18 ∙ 0,8 ∙ 1

1,3
= 11,07 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑖𝑧 =
ℎ
√12

 

𝑖𝑧 =
200
√12

= 57,73 𝑚𝑚 

𝜆𝑧 =
𝑙𝑒𝑓
𝑖

 

𝜆𝑧 =
1633
57,73

= 28,28 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆𝑧
𝜋 �

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
28,28
𝜋

� 18
6000

= 0,49 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

𝑘𝑧 + �𝑘𝑧2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧2
 

𝑘𝑧 = 0,5[1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙2 ] 

𝑘𝑧 = 0,5[1 + 0,2(0,49 − 0,3) + 0,492] = 0,64 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

0,64 + �0,642 − 0,492
= 0,95 ≤ 1 

𝜎𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑𝑘𝑐
≤ 1 

0,803
11,07 ∙ 0,95

= 0,07 ≤ 1 

Tingimus on täidetud. Diagonaalid nr.9 ja nr.3 peavad vastu nii survele kui ka nõtkele. 
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Diagonaalid nr.7 ja nr.5 

Kuna diagonaalid nr.7 ja nr.5 on tõmmatud, siis tuleb neile teha tõmbetugevuse kontroll. 

Diagonaalid on ühe tüvevardaga ja mõõtmetega 50×200 mm. Diagonaalide pikkused on 

3266 mm. Tõmbetugevuse kontrollimiseks kasutan varda nr.7 sisejõudu, kuna see on 

suurem. 𝐹 = 7,99 𝑘𝑁 (vt lisa2). 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑡,0,𝑑

𝑓𝑡,0,𝑑
≤ 1 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
𝐹𝑡,0,𝑑

𝐴
 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
7900

50 ∙ 200
= 0,79 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
𝑓𝑡,0,𝑑𝑘𝑚𝑘ℎ

𝛾𝑚
 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
11 ∙ 0,8 ∙ 1

1,3
= 6,76 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑡,0,𝑑

𝑓𝑡,0,𝑑
≤ 1 

0,79
6,76

= 0,11 ≤ 1 

Tingimus on täidetud. Diagonaalid peavad tõmbele vastu. 

 

 

6.1.4 Sõrestiku sõlmede arvutus 

 

Kannasõlmed S1 ja S4 

Kannasõlmed S1 ja S4 on identsed, seega on ära näidatud ainult kannasõlme S1 

arvutuskäik. Sõlm S1 on ülemise ja alumise vöö ühenduskoht ning mõlemad vööd on ühe 

tüvevardaga, siis on sõlme ühenduseks kasutatud kahte puidust lisaelementi (vt lisa 4). 
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Polt: ∅14 × 180 𝑚𝑚 

𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑 − poldi diameeter 

𝑓𝑢,𝑘 = 350 

𝐹𝑡,0,𝑑 = 36,14 𝑘𝑁 

𝐹𝑐,0,𝑑 = 38,07 𝑘𝑁 

𝛼 = 15° 

𝑡1 = 50 𝑚𝑚 

𝑡2 = 50 𝑚𝑚 

Puit-puiduga kahelõikeline liide 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑)𝜌𝑘 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 ∙ 14) ∙ 380 = 26,79 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑘90𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
26,79

1,5𝑠𝑖𝑛215 + 𝑐𝑜𝑠215
= 25,93𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3𝑓𝑢,𝑘𝑑2,6 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 350 ∙ 142,6 = 100258𝑁𝑚𝑚 

𝛽 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘
 

𝛽 =
26,79
25,93

= 1,03 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
��2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡12
− 1� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2𝛽

1 + 𝛽�
2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 26,56 ∙ 50 ∙ 14 = 18592 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5 ∙ 26,79 ∙ 100 ∙ 14 = 18753 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
25,93 ∙ 50 ∙ 14

2 + 1,03
��2 ∙ 1,03(1 + 1,03) +

4 ∙ 1,03(2 + 1,03)100258
25,93 ∙ 14 ∙ 502

− 1�

= 8540 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2 ∙ 1,03

1 + 1,03
�2 ∙ 100258 ∙ 25,93 ∙ 14 = 9879 𝑁 

 

Arvutustes kasutan väikseimat 𝐹𝑣,𝑅𝑘4: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑2 =
𝐹𝑣,𝑅𝑘4𝑘𝑚

𝛾𝑚
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑2 =
9879 ∙ 0,8

1,3
= 6079 𝑁 

Poltide arvu leidmine elemendis 10: 

𝑛𝑝,1 =
𝐹𝑡,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑2
 

𝑛𝑝,1 =
36140

2 ∙ 6079
= 2,97 ≈ 3 𝑡𝑘 

Poltide arvu leidmine elemendi 11: 

𝑛𝑝,2 =
𝐹𝑐,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑2
 

𝑛𝑝,2 =
38070

2 ∙ 6079
= 3,13 ≈ 4 𝑡𝑘 

Poltide minimaalsed vahekaugused: 

𝑎1 −pikikiudu: (4 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑 = (4 + 𝑐𝑜𝑠0)14 = 70 𝑚𝑚 

𝑎2  −ristikiudu: 4𝑑 = 4 ∙ 14 = 56 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑡 −koormatud ots: 𝑚𝑎𝑥(7𝑑; 80𝑚𝑚) = 98 𝑚𝑚 
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𝑎3,𝑐 −koormamata ots: 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 4𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛165°)14; 4 ∙ 14] = 56 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑡 −koormatud serv: 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 3𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛15°)14; 3 ∙ 14] = 42 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑐 −koormamata serv: 3𝑑 = 3 ∙ 14 = 42 𝑚𝑚 

Sõlmed S2 ja S3 

Sõlmed S2 ja S3 on identsed, seega on ära näidatud ainult sõlme S2 arvutus. Sõlm S2 on 

alumise vöö ja kahe diagonaali ühenduskoht. Alumine vöö on ühe tüvevardaga ning 

diagonaalid on ühe tüvevardaga. Sõlme ühenduseks on kasutatud puit-puiduga ühendust 

(vt lisa 5). 

Polt: ∅10 × 150 𝑚𝑚 

Seib: ∅30 (paksus 3mm) 

𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑 − poldi diameeter 

𝑓𝑢,𝑘 = 350 

𝐹𝑡,0,𝑑 = 7,99 𝑘𝑁 

𝐹𝑐,0,𝑑 = 8,03 𝑘𝑁 

𝛼1 = 𝛼2 = 39° 

𝑡1 = 50 𝑚𝑚 

𝑡2 = 50 𝑚𝑚 

𝑘90 = 1,5 

Puit-puiduga ühelõikeline liide. 

Poltide arvu leidmine elemendi nr.8 ja alumise vöö kinnitamiseks: 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑)𝜌𝑘 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 ∙ 10) ∙ 380 = 28,04 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑘90𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
28,04

1,5𝑠𝑖𝑛239 + 𝑐𝑜𝑠239
= 23,42𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3𝑓𝑢,𝑘𝑑2,6 
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𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 350 ∙ 102,6 = 41801 𝑁𝑚𝑚 

𝛽 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘
 

𝛽 =
28,04
23,42

= 1,19 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 =
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

1 + 𝛽
��𝛽 + 2𝛽2 �1 +

𝑡2
𝑡1

+ �
𝑡2
𝑡1
�
2
� + 𝛽3 �

𝑡2
𝑡1
�
2
− 𝛽 �1 +

𝑡2
𝑡1
�� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
��2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡22
− 𝛽� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘5 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡2𝑑
1 + 2𝛽

��2𝛽2(1 + 𝛽) +
4𝛽(1 + 2𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡22
− 𝛽� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 = 1,15�
2𝛽

1 + 𝛽�
2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 23,42 × 50 × 10 = 11710 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 28,04 × 50 × 10 = 14020 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 =
23,42 × 50 × 10

1 + 1,19
��1,19 + 2 × 1,192 �1 +

50
50

+ �
50
50�

2

� + 1,193 �
50
50�

2

− 1,19 �1 +
50
50�

� = 5299 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,05
23,42 × 50 × 10

2 + 1,19
��2 × 1,19(1 + 1,19) +

4 × 1,19(2 + 1,19) × 41801
23,42 × 10 × 50²

− 1,19� = 4658 𝑁 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘5

= 1,05
23,42 × 50 × 10

1 + 2 × 1,19
��2 × 1,19²(1 + 1,19) +

4 × 1,19(1 + 2 × 1,19) × 41801
23,42 × 10 × 50²

− 1,19� = 5532 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 = 1,15�
2 × 1,19
1 + 1,19�

2 × 41801 × 23,42 × 10 = 5216 𝑁 

Arvutustes kasutan väikseimat 𝐹𝑣,𝑅𝑘4 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
𝐹𝑣,𝑅𝑘4𝑘𝑚

𝛾𝑚
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
4658 ∙ 0,8

1,3
= 2866 𝑁 

Poltide arvu leidmine elemendis nr.9: 

𝑛𝑝,9 =
𝐹𝑐,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑4
 

𝑛𝑝,9 =
8030

2 ∙ 2866
= 1,40 ≈ 2 𝑡𝑘 

Poltide arvu leidmine elemendis nr.7: 

𝑛𝑝,7 =
𝐹𝑡,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑4
 

𝑛𝑝,7 =
7990

2 ∙ 2866
= 1,39 ≈ 2 𝑡𝑘 

Poltide minimaalsed vahekaugused: 

 𝑎1 − pikikiudu: (4 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑 = (4 + 𝑐𝑜𝑠0)10 = 50 𝑚𝑚 

  𝑎2 − ristikiudu: 4𝑑 = 4 × 10 = 40 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑡 − koormatud ots: 𝑚𝑎𝑥(7𝑑; 80𝑚𝑚) = 80 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑐 − koormamata ots: 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 4𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛141°)10; 4 ∙ 10] = 47 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑡 − koormatud serv: 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 3𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛39°)10; 3 ∙ 10] = 32 𝑚𝑚 
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𝑎4,𝑐 − koormamata serv: 3𝑑 = 3 ∙ 10 = 30 𝑚𝑚 

Sõlmed S5 ja S6 

Sõlmed S5 ja S6 on identsed, seega on ära näidatud ainult sõlme S5 arvutus. Sõlm S5 on 

ülemise vöö ja elemendi nr. 9 ühenduskoht. Ülemine vöö on ühe tüvevardaga ning 

diagonaal ühe tüvevardaga. Sõlme ühendus on puit-puiduga (vt lisa 6). 

Polt: ∅14 × 150 𝑚𝑚 

Seib: ∅42 (paksus 4,2 mm) 

𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑 − poldi diameeter 

𝑓𝑢,𝑘 = 350 

𝐹𝑐,0,𝑑 = 8,03 𝑘𝑁 

𝛼1 = 126° 

𝑡1 = 50 𝑚𝑚 

𝑡2 = 50 𝑚𝑚 

𝑘90 = 1,5 

Puit-puiduga kahelõikeline liide. 

Poltide arvu leidmine elemendi nr.8 ja ülemise vöö kinnitamiseks: 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑)𝜌𝑘 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 ∙ 14)380 = 26,79 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑘90𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
26,79

1,5𝑠𝑖𝑛2126° + 𝑐𝑜𝑠2126°
= 20,18 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3𝑓𝑢,𝑘𝑑2,6 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 350 ∙ 142,6 = 100258 𝑁𝑚𝑚 

𝛽 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘
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𝛽 =
26,79
20,18

= 1,32 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 =
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

1 + 𝛽
��𝛽 + 2𝛽2 �1 +

𝑡2
𝑡1

+ �
𝑡2
𝑡1
�
2
� + 𝛽3 �

𝑡2
𝑡1
�
2
− 𝛽 �1 +

𝑡2
𝑡1
�� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
��2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡22
− 𝛽� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘5 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡2𝑑
1 + 2𝛽

��2𝛽2(1 + 𝛽) +
4𝛽(1 + 2𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡22
− 𝛽� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 = 1,15�
2𝛽

1 + 𝛽�
2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 20,18 × 50 × 14 = 14126 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 26,79 × 50 × 14 = 18753 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,3 =
20,18 × 50 × 14

1 + 1,32
��1,32 + 2 × 1,322 �1 +

50
50

+ �
50
50�

2

� + 1,323 �
50
50�

2

− 1,32 �1 +
50
50�

� = 25012 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,05
20,18 × 50 × 14

2 + 1,32
��2 × 1,32(1 + 1,32) +

4 × 1,32(2 + 1,32) × 100258
20,18 × 14 × 50²

− 1,32� = 7213 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘5

= 1,05
20,18 × 50 × 14

1 + 2 × 1,32
��2 × 1,32²(1 + 1,32) +

4 × 1,32(1 + 2 × 1,32) × 100258
20,18 × 14 × 50²

− 1,32� = 6291 𝑁 

57 
 



𝐹𝑣,𝑅𝑘,6 = 1,15�
2 × 1,32
1 + 1,32

�2 × 100258 × 20,18 × 14 = 9227 𝑁 

Arvutustes kasutan väikseimat 𝐹𝑣,𝑅𝑘5 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
𝐹𝑣,𝑅𝑘4𝑘𝑚

𝛾𝑚
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
6291 ∙ 0,8

1,3
= 3871 𝑁 

Poltide arvu leidmine elemendis nr.9: 

𝑛𝑝,9 =
𝐹𝑐,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑4
 

𝑛𝑝,9 =
8030

2 ∙ 3871
= 1,03 ≈ 2𝑡𝑘 

Poltide minimaalsed vahekaugused: 

𝑎1 − pikikiudu: (4 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑 = (4 + 𝑐𝑜𝑠0)14 = 70 𝑚𝑚 

𝑎2 − ristikiudu: 4𝑑 = 4 ∙ 14 = 56 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑡 − koormatud ots: 𝑚𝑎𝑥(7𝑑; 80𝑚𝑚) = 98 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑐 − koormamata ots: 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 4𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛54°)14; 4 ∙ 14] = 81 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑡 − koormatud serv: 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 3𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛126°)14; 3 ∙ 14] = 50 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑐 − koormamata serv: 3𝑑 = 3 ∙ 14 = 42 𝑚𝑚 

Harjasõlm S7 

Harjasõlm S7 arvutus on tehtud sõlme vasaku poole kaudu. Suurimad sisepinged varrastes 

on just vasakul pool. Hiljem rakendame vasaku poole tulemusi ka paremale poolele. 

Harjasõlmes on kasutatud ühte puidust lisaelementi (vt lisa 7). 

Polt: ∅10 × 180 𝑚𝑚 

Seib: ∅30 (paksus 3,0mm) 

𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑 − poldi diameeter 
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𝑓𝑢,𝑘 = 350 

𝐹𝑡,0,𝑑 = 7,99 𝑘𝑁 

𝛼1 = 24° 

𝑡1 = 50 𝑚𝑚 

𝑡2 = 50 𝑚𝑚 

𝑘90 = 1,5 

Puit-puiduga kahelõikeline liide. 

Poltide arvu leidmine elemendi nr.8 ja ülemise vöö kinnitamiseks: 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑)𝜌𝑘 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 × 10) × 380 = 28,04 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑘90𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 

𝑓ℎ,1,𝑘 = 𝑓ℎ,∝,𝑘 =
28,04

1,5 × 𝑠𝑖𝑛224° + 𝑐𝑜𝑠224°
= 25,91 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3𝑓𝑢,𝑘𝑑2,6 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 × 350 × 102,6 = 41801 𝑁𝑚𝑚 

𝛽 =
𝑓ℎ,2,𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘
 

𝛽 =
28,91
25,91

= 1,11 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
��2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡12
− 1� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2𝛽

1 + 𝛽�
2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 25,91 × 50 × 10 = 12955 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5 × 28,04 × 50 × 10 = 7010 𝑁 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
25,91 × 50 × 10

2 + 1,11
��2 × 1,11(1 + 1,11) +

4 × 1,11(2 + 1,11) × 41801
25,91 × 10 × 502

− 1� = 5952 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2 × 1,11
1 + 1,11

�2 × 41801 × 25,91 × 10 = 5487 𝑁 

Arvutustes kasutan väikseimat 𝐹𝑣,𝑅𝑘4 

𝐹𝑣,𝑅𝑑3 =
𝐹𝑣,𝑅𝑘4𝑘𝑚

𝛾𝑚
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
5487 × 0,8

1,3
= 3376 𝑁 

Poltide arvu leidmine elemendis nr.7: 

𝑛𝑝,7 =
𝐹𝑐,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑4
 

𝑛𝑝,7 =
7990

2 × 3376
= 1,18 ≈ 2𝑡𝑘 

Poltide minimaalsed vahekaugused: 

𝑎1 − pikikiudu: (4 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑 = (4 + 𝑐𝑜𝑠0)10 = 50 𝑚𝑚 

 𝑎2 − ristikiudu: 4𝑑 = 4 × 10 = 40 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑡 − koormatud ots: 𝑚𝑎𝑥(7𝑑; 80𝑚𝑚) = 80 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑐 − koormamata ots: 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 4𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(1 + 6𝑠𝑖𝑛156°)10; 4 × 10] = 40 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑡 − koormatud serv: 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑑; 3𝑑] = 𝑚𝑎𝑥[(2 + 2𝑠𝑖𝑛24°)10; 3 × 10] = 30 𝑚𝑚 

𝑎4,𝑐 − koormamata serv: 3𝑑 = 3 × 10 = 30 𝑚𝑚 
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6.1.5 Jätkulapi arvutus alumises vöös 

 

Jätkulapp on projekteeritud puit-puiduga liitena alumisele vööle. Puitelementide 

omavaheliseks ühenduseks on kasutatud polte (vt lisa 8). 

Polt: ∅14 × 180 𝑚𝑚 

Seib: ∅42 (paksus 4,2mm) 

𝜌𝑘 = 380 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑 − poldi diameeter 

𝑓𝑢,𝑘 = 350 

𝐹𝑡,0,𝑑 = 23,38 𝑘𝑁 

𝑡1 = 50 𝑚𝑚 

𝑡2 = 50 𝑚𝑚 

Puit- puiduga kahelõikeline liide. 

Poltide arvu leidmine jätkulappi ja jätkulapi pikkuse leidmine: 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑)𝜌𝑘 

𝑓ℎ,0,𝑘 = 𝑓ℎ,2,𝑘 = 𝑓ℎ,1,𝑘 = 0,082(1 − 0,01 ∙ 14)380 = 26,79 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3𝑓𝑢,𝑘𝑑2,6 

𝑀𝑦,𝑅𝑘 = 0,3 ∙ 350 ∙ 142,6 = 100258 𝑁𝑚𝑚 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑

2 + 𝛽
��2𝛽(1 + 𝛽) +

4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡12
− 1� 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2𝛽

1 + 𝛽�
2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 

𝐹𝑣,𝑅𝑘1 = 26,79 ∙ 50 ∙ 14 = 18753 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘2 = 0,5 ∙ 26,79 ∙ 50 ∙ 14 = 9376 𝑁 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘3 = 1,05
26,79 ∙ 50 ∙ 14

2 + 1
��2 × 1(1 + 1) +

4 ∙ 1(2 + 1)100258
26,79 ∙ 14 ∙ 502

− 1� = 8522 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑘4 = 1,15�
2 ∙ 1

1 + 1
�2 ∙ 100258 ∙ 26,79 ∙ 14 = 9972 𝑁 

Arvutustes kasutan väikseimat 𝐹𝑣,𝑅𝑘3 

𝐹𝑣,𝑅𝑑3 =
𝐹𝑣,𝑅𝑘3𝑘𝑚

𝛾𝑚
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑4 =
8522 ∙ 0,8

1,3
= 5244 𝑁 

Poltide arvu leidmine jätkulapis: 

𝑛𝑝,6 =
𝐹𝑐,0,𝑑

2𝐹𝑣,𝑅𝑑4
 

𝑛𝑝,6 =
23380

2 ∙ 5244
= 2,22 ≈ 3𝑡𝑘 

Poltide minimaalsed vahekaugused: 

 𝑎1 − pikikiudu: (4 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑑 = (4 + 𝑐𝑜𝑠0)14 = 70 𝑚𝑚 

  𝑎2 − ristikiudu: 4𝑑 = 4 ∙ 14 = 56 𝑚𝑚 

𝑎3,𝑡 − koormatud ots:max(7𝑑; 80𝑚𝑚) = 98 𝑚𝑚 

 𝑎3,𝑐 − koormamata ots: pole 

 𝑎4,𝑡 − koormatud serv: pole 

 𝑎4,𝑐 − koormamata serv: 3d=3∙ 14 = 42 𝑚𝑚 
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6.1.6 Nõrgestatud ristlõigete kontrollid 

 

Nõrgestatud ristlõike kontroll jätkulapis. 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑡,0,𝑑

𝑓𝑡,0,𝑑
≤ 1 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
𝐹𝑡,0,𝑑

𝐴
 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
23380

50(200 − 3 ∙ 14) = 2,95 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
𝑓𝑡,0,𝑘𝑘𝑚𝑘ℎ

𝛾𝑚
 

𝑓𝑡,0,𝑑 =
11 ∙ 0,8 ∙ 1

1,3
= 6,76 𝑁/𝑚𝑚2 

2,95
6,76

= 0,43 ≤ 1 

Tugevus tagatud. 

Nõrgestatud ristlõike kontroll sõlmes S1: 

𝜎𝑡,0,𝑑 =
36140

50(200 − 3 ∙ 14) = 4,57𝑁/𝑚𝑚2 

4,57
6,76

= 0,67 ≤ 1 

Tugevus tagatud. 

Ülejäänud sõlmede nõrgestatud ristlõigete kontrolle ei ole vajalik teha. 
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6.1.7 Roovituse tugevuskontroll 

 

Roovituse tugevuskontrolli arvutamisel on lähtutud standarditest EVS-EN 1991-1: 2002 

[1] ja EVS-EN 1995-1-1: 2007 [14]. Puidu tugevusklassiks on valitud C18 mahukaaluga 

𝑔𝑝𝑢𝑖𝑡 = 3,8 𝑘𝑁/𝑚2. 

Eeldatavaks roovituse ristlõikeks on pakutud 100×25 mm ja sammuks 600 mm. Okaspuidu 

tugevusklass C18. Fermi sammuks 900 mm.  

Roovituse kontrollil vildakpaindele peab olema täidetud tingimused: 

𝜎𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑑
+ 𝑘𝑚

𝜎𝑚𝑧𝑑

𝑓𝑚𝑑
< 1 (vt 2.9) 

𝑘𝑚
𝜎𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑑
+
𝜎𝑚𝑧𝑑

𝑓𝑚𝑑
< 1 (vt 2.10) 

Roovituse arvutus kiivele peab vastama tingimustele: 

𝜎𝑚𝑧𝑑

𝑓𝑚𝑑𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡
≤ 1 (vt 2.11) 

Leian z-telje sihilise jõukomponendi kandepiirseisundi koormuskombinatsiooni järgi: 

𝑔𝑧𝑑 = 𝑆𝑟𝑜𝑜𝑣(1,2𝑔𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢𝑐𝑜𝑠𝛼 + 1,5𝑠𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝛹0𝑊𝑑) 

𝑔𝑧𝑑 = 0,6(1,2 ∙ 0,068 ∙ 𝑐𝑜𝑠15° + 1,5 ∙ 1𝑐𝑜𝑠15° + 0,6 ∙ 0,116) = 0,958 𝑘𝑁/𝑚2 

Leian y-telje sihilise jõukomponendi kandepiirseisundi koormuskombinatsiooni järgi: 

𝑔𝑦𝑑 = 𝑆𝑟𝑜𝑜𝑣(1,2𝑔𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢𝑠𝑖𝑛15° + 1,5𝑠𝑠𝑖𝑛15°𝑐𝑜𝑠15°) 

𝑔𝑦𝑑 = 0,6(1,2 ∙ 0,0686𝑠𝑖𝑛15° + 1,5 ∙ 1𝑠𝑖𝑛15° ∙ 𝑐𝑜𝑠15°) = 0,237𝑘𝑁/𝑚2 

Roovituse kontroll vildakpaindele: 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
150
ℎ �

0,2

1,3
 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
150
25 �

0,2

1,3
= 𝑚𝑖𝑛 �1,43

1,3  
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𝑘ℎ = 1,3 

Arvutuslik paindetugevus: 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑓𝑚𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑𝑘ℎ

𝛾𝑚
 

𝑓𝑚𝑑 =
18 ∙ 0,8 ∙ 1,3

1,3
= 14,40

𝑁
𝑚𝑚2 = 14,40 ∙ 103

𝑘𝑁
𝑚3 

Leian y-telje suunalise vastupanumomendi: 

𝑊𝑦 =
𝑏ℎ2

6
 

𝑊𝑦 =
100 ∙ 252

6
= 10416 𝑚𝑚3 

Leian z-telje suunalise vastupanumomendi: 

𝑊𝑧 =
𝑏2ℎ

6
 

𝑊𝑧 =
1002 ∙ 25

6
= 41666 𝑚𝑚3 

Leian y-telje suunalise paindemomendi lõpmatult pika võrdsihilise jätkuvtala skeemi järgi: 

𝑀𝑦 = 0,083𝑔𝑧𝑑𝐿2 

𝑀𝑦 = 0,083 ∙ 0,958 ∙ 0,92 = 0,064 𝑘𝑁𝑚 

Leian z-telje suunalise paindemomendi lõpmatult pika võrdsihilise jätkuvtala skeemi järgi: 

𝑀𝑧 = 0,083𝑔𝑦𝑑𝐿2 

𝑀𝑧 = 0,083 ∙ 0,237 ∙ 0,92 = 0,015 𝑘𝑁𝑚 

Arvutan z-telje ja y-telje sihilise paindepinge: 

𝜎 =
𝑀
𝑊

 

𝜎𝑚𝑦𝑑 =
0,064

1,04 ∙ 10−5
= 6153,8

𝑘𝑁
𝑚2 
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𝜎𝑚𝑧𝑑 =
0,015

4,16 ∙ 10−5
= 360,6

𝑘𝑁
𝑚2 

6153,8
14,4 ∙ 103

+ 0,7
360,6

14,4 ∙ 103
= 0,44 < 1 

0,7
6153,8

14,4 ∙ 103
+

360,6
14,4 ∙ 103

= 0,32 < 1 

Tingimus on täidetud. 

Roovituse arvutus kiivele. 

Peab olema täidetud tingimus: 

𝜎𝑚𝑧𝑑

𝑓𝑚𝑑𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡
≤ 1 

Kriitiline paindepinge okaspuidust ristkülikulise ristlõike korral: 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78𝑏2

ℎ𝑙𝑒𝑓
𝐸0,05, 

kus 𝑏 −tala ristlõike laius; 

       𝑏  −tala ristlõike laius; 

       ℎ  −tala ristlõike kõrgus; 

     𝑙𝑒𝑓   −tala efektiivpikkus vastavalt tabelile (Masso 2012:534); 

   𝐸0,05 −elastsusmoodul. 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78 ∙ 1002

25 ∙ 900
6000 = 2080 𝑁/𝑚𝑚2 

Suhteline saledus: 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = �
𝑓𝑚𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = � 18
2080

= 0,09 
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Kuna suhteline saledus on väiksem kui 0,75 siis 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 väärtuse võtan ühe.  

673,0
14,4 ∙ 10³ ∙ 1

= 0,04 ≤ 1 

Tingimus on täidetud ja rooviks sobib puitmaterjal tugevusklassiga C18, ristlõikega 

25×100 mm.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida Saare mõisa tall-tõllakuuri ehitus-tehnilist 

seisukorda ja pakkuda välja insener-tehniline lahendus hoone konserveerimiseks.  

Visuaalse vaatluse tulemusena selgus, et hoone on väga halvas ehitus-tehnilises 

seisukorras. Paljudes kohtades on kandekonstruktsioonid tugevalt rikutud katusekatte 

läbijooksude tõttu. Kõige ulatuslikumalt on saanud kahjustada hoone põhjapoolne ots, kus 

katusekate kelba osas täielikult puudub ja katuse kandekonstruktsioonidel on lisaks 

ulatuslikke biokahjustusi. Samuti on olukord avariiline hoone keskel, läänepoolsel küljel, 

kus välissein on varisemisohtlik. Paremini on säilinud hoone lõunapoolne ots, kus asub 

korter. Seal on katusekate üldiselt terve ja väga suuri läbijookse ei ole. Kui mujal hoones 

on vahelae talad altpoolt jälgitavad, siis korteris on lagi üle löödud laudisega ja sinna peale 

on lisaks veel kinnitatud kipsplaat. Seetõttu tegelik vahelae talade olukord ei selgu enne, 

kui laekate on eemaldatud. Vundament ja sokkel on valdavalt terved, ilma suuremate 

kahjustusteta, kuigi mõningates kohtades on katuselt langev vesi sideaine kivide vahelt 

välja uhtunud. Avatäited on kehvas seisus. Paljud aknad on puudu ja need, mis on olemas, 

on ilma klaasideta. Võimalusel tuleks siiski olemasolevad aknad renoveerida, aga kui puit 

on liialt rikutud, siis tuleks vanade akende eeskujul uued valmistada. Sama kehtib ka uste 

kohta.  

Et oleks võimalik olemasolevat säilitada tuleks hoone konserveerida. Selleks projekteeriti 

tall-tõllakuurile ajutine katus.  

Arvutati lume- tuule- ja omakaalukoormus ning teostati varraste tugevuskontroll. Tehti 

katuse puitkonstruktsiooni staatika- ja tugevuskontrollid ning leiti sõlmede poltühenduste 

minimaalsed vahekaugused. Arvutiprogrammiga Ftool arvutati konstruktsiooni sisejõud.  

Koormuskombinatsioonide puhul võeti arvesse nelja olukorda. Esimese kahe puhul oli 

domineerivaks muutuvkoormuseks tuul ja teise kahe puhul oli domineerivaks 

muutuvkoormuseks lumi. Nendest kombinatsioonidest leiti kõige ohtlikum ja tehti 

tugevus- ja stabiilsusarvutused. Arvutused tehti kandepiirseisundis. 

Sõrestiku projekteerimisel lähtuti majanduslikust seisukohast ja valiti kõikide puitosade 

tugevusklassiks C18. Sõrestiku tüübi valikul peeti silmas asjaolu, et oleks võimalikult vähe 
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elemente ning oleks objektil kerge monteerida. Nii ülemine, kui alumine vöö on ühe 

tüvevardaga, mille ristlõige on 50⨯200mm Diagonaalide ristlõikeks on 50⨯200mm. 

Saare mõisa tall-tõllakuur on ajalooliselt oluline arhitektuurne objekt, mis väärib 

säilitamist. Magistritöös väljapakutud lahendus võimaldab hoone ajutiselt suhteliselt 

odavalt konserveerida. Tehes ära elementaarsed hooldustööd vundamendi, välisseinte ja 

maja ümbruses ning ehitades ajutise katuse, võimaldab see säilitades originaalsed 

konstruktsioonid hilisemaks taastamiseks. 
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SAARE MANOR’S STABLES AND COACH BUILDING’S 

ENGINEERING SOLUTIONS FOR CONSERVATION 

SUMMARY 
 

The aim of this Master’s thesis is to examine the state of the construction and technical 

solutions of Saare Manor’s stable and carriage house and present an engineered technical 

solution for conserving the building.  

Visual observations revealed that the building’s constructions and technical state are 

horrendous. The bearing structures have been significantly damaged in a number of places 

due to leaks in the roof’s material. The north side of the building has suffered most 

extensive damage. No roofing is left there near the gable and the roof’s bearing structures 

have suffered extensive biological damage. The situation is no less critical on the west side 

of the centre of the building, where the external wall may collapse at any time. The south 

part of the building, where an apartment is located, is somewhat better preserved. The 

roofing is mostly intact there and has no major leaks. While the beams of the bulkhead are 

visible in other parts of the building, the ceiling has been boarded up in the apartment and 

the boards have been covered with drywall. As such, it will not be possible to determine 

the state of the bulkhead without removing the added ceiling materials. The foundation and 

basement are mostly intact and have only suffered minor damage, although the water 

leaking from the roof has eroded the binding material from between the stones. The doors 

and windows are in a dreadful state. Many windows are missing and the glass has shattered 

on the remaining ones. If possible, the existing windows should be renovated. Although, if 

the wood has suffered too much damage, new windows should be made modelled on the 

old ones. The same holds for the building’s doors.  

In order to preserve what is left, the building should be conserved. A temporary roof was 

designed for the stable and carriage house with this in mind.  

Calculations were made to determine the snow, wind and weight loads and the strength of 

the rods was checked. The static and stability of the roof’s wooden structures were checked 

and the minimal distances of the bolt nodes was determined. The Ftool computer 

programme was used to analyse the internal forces of the structure.  
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Four different scenarios were considered with regard to the weight load combinations. The 

dominant variable load in the first two examples was wind, while in the latter two, it was 

snow. The most dangerous combination was determined and used to calculate durability 

and stability. The calculations were made according to the load’s ultimate limit state.  

The design of the trusses was chosen based on economic calculations; as such, all wooden 

parts have the strength class C18. The aim was that the selected type of trusses would have 

as few elements as possible and would be easy to assemble on site. Both the bottom and 

top chords have one post with a cross-section of 50 x 200 mm. The cross-section of the 

diagonals is 50 x 200 mm.  

The stable and carriage house of Saare Manor is an important architectural site that 

deserves to be preserved. The solution proposed in this Master’s thesis allows to 

temporarily conserve the building at relatively low costs. Doing basic maintenance work 

on the foundation, external walls and around the building, and building a temporary roof, 

will help preserve the original structures of the building until they can be restored at a later 

time.  
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