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Magistritöö eesmärgiks on võrrelda tänapäevaseid ja 1937. aastal teostatud tugevusarvutusi 

Tartu turuhoone katusesõrestike näitel. Uurimistöös on kirjeldatud Tartu turuhoone ja selle 

katuse puitsõrestike ajalugu, esitatud sõrestike tehniline kirjeldus, teostatud Howe-tüüpi 

sõrestiku ehitustehnilise ekspertiis ning analüüsitud katusesõrestike sisejõude ja 

läbipaindeid. Tušereri (ka Tuchscherer) rõngastüüblitega sõrestiku on projekteerinud 

Nikolai Oll ning Howe-tüüpi sõrestiku Hans Tari. Ehitustehnilise ekspertiisi tulemustest 

selgus, et Howe-tüüpi sõrestik oli teisaldamisel saanud kahjustada ja liigniisked kohad olid 

pruunmädanikus. Katusesõrestikes sisejõudude võrdlemisel on lähtutud 1937. aastal 

koostatud projektis esitatud sisejõudude väärtustest, projektis näidatud koormustest ning 

2015. aastal kehtivatest standarditest. 

1937. aastal kehtinud koormusi arvestades on selgunud, et programmiga arvutatud sisejõud 

on projektis esitatud sisejõududest väiksemad. Eeldades, et programmiga arvutatud 

sisejõud on täpsemad, viitab see asjaolule, et sõrestik oli mõnevõrra üledimensioneeritud. 

Tänapäevaste standardite järgi arvutatud sisejõud olid alaliskoormuse korral väiksemad 

projektis toodud väärtustest, kuna tänapäeval kasutatakse puidu väiksemat mahukaalu. 

Lumekoormusest põhjustatud sisejõud olid tänapäevaste normide järgi arvutades 

keskmiselt suuremad, sest valguslaterna ümber arvestatakse tänapäeval lumekoti 

tekkimisega. Tuulesurvest põhjustatud sisejõudude võrdlemisel selgus, et tänapäeval 

arvestatakse kelpkatuse tuulerõhu määramisel suurimaks koormuseks tõstvaid koormusi, 

mida 1930-ndate aastate standardites ei käsitletud. Howe-tüüpi sõrestiku puhul ei ole 

projektis sisejõudude arvutustes topeltdiagonaale arvestatud. Topeltdiagonaalidega 



sõrestikus on alaliskoormuse mõjumisel sisejõud väiksemad kui tõusvate diagonaalidega 

sõrestikus. Samas osutusid langevad diagonaalid tänapäevaste lumekoormustega 

arvutamisel olulisteks, kuna nendes tekivad suured survejõud.  

Töös leidis kinnitust hüpotees, et programmiga arvutatud läbipainete väärtused on 

väiksemad proovikoormamisel saadud tulemustest, kuna programm ei võta arvesse liidete 

läbipainet ega roomet. 
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The aim of the thesis is to compare strength calculations conducted at present and in 1937 

based on the roof trusses of Tartu market hall. The thesis gives an overview of the Tartu 

market hall and its roof trusses, describes technically those trusses, provides an expert 

report on the Howe truss and analyses internal forces and deflection of the trusses. The 

roof truss with Tušerer (also used as Tuchscherer) ring-shaped dowels was designed by 

Nikolai Oll and Howe truss was designed by Hans Tari. The expert report brought out that 

the Howe truss had been damaged during displacement and brown rot was found in places 

with high humidity. Analysis was based on the internal forces from the design of 1937, on 

the loads from the design of 1937 and on the loads according to the standards of 2015. 

The values of internal forces calculated by the modern programme were smaller than the 

ones provided in the design if loads from the design were used. Provided that the 

programme is more exact, it can be concluded that the cross sections in the trusses were 

slightly bigger than needed. 

When loads according to the present standards were used, internal forces in case of dead 

load were smaller than in the design due to lower volume weights used nowadays. Internal 

forces caused by snow load were greater than in the design, because present standards 

consider the accumulation of snow around the roof lantern. The analysis of internal forces 

caused by wind load brought out that at present the biggest wind loads for the hipped roof 

are considered to be lifting forces, but these were not taken into account in 1937. In the 

design the internal forces for the Howe truss were calculated without considering the 

double diagonals. If the double diagonals were taken into account in the present 

calculations, internal forces in Howe truss were slightly smaller than in the truss with only 

ascending diagonals. Moreover, additional declining diagonals were important in the case 

of snow load, as large compressive forces in them were observed. 



Deflection analysis of the truss with Tušerer ring-shaped dowels showed that the 

programme calculated smaller deflection than measured during trial loadings, because the 

programme does not take into account deflection of joints and creep specificity of wood. 

Keywords: wooden truss, internal forces, Tartu market hall 
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SISSEJUHATUS 
 

Käesolev magistritöö keskendub ühele insenertehnilisele vaatamisväärsusele Tartu 

linnapildis – Tartu turuhoonele ja ennekõike selle ajaloolisele katusekonstruktsioonile, mis 

omal ajal oli Eesti inseneritarkuse ja -oskuste tippsaavutus. Turuhoone katuse 

sõrestikkonstruktsiooni on projekteerinud 1930-ndate aastate tippinsener, Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia ehitusmehaanika kateedri rajaja tehnikakandidaat Nikolai Oll. 

Osalenud on ka tuntud ehitusinsener Hans Tari. Tuginedes toonastele, nii vene kui saksa 

ehitusalastele standarditele ja normidele, projekteeriti katusekonstruktsioon, mis 

insenerikultuuri saavutusena väärib tähelepanu ka tänapäeval. Sõrestikud teeb haruldaseks 

puit- ja metallvarraste ning tappide omapärane kombinatsioon. [1] 

Konstruktsioonide seisukorda on jälgitud ekspluatatsiooni jooksul korduvalt. 1995. aastal 

võeti puiduproove katuse konstruktsiooni toesõlmedest ja ekspertiisi tulemused näitasid, et 

puit on biokahjustunud ja tugevusnäitajad on oluliselt langenud. 1998. aasta septembris 

läbi viidud ülevaatuse tulemused näitasid, et kõigi puidust osade kahjustused olid 

süvenenud. Ekspertakti koostanud T. Keskküla hinnangul olid turuhoone katuse 

puitkonstruktsioonid avariieelses seisundis ja kuna puit oli kohati väga kahjustunud, siis 

polnud majanduslikult otstarbekas neid enam tugevdada ega remontida. Eksperdi 

soovitusel asendatigi vana puit-metallkonstruktsioon 2000. aastal uue, kergema ja 

vastupidavama teraskonstruktsiooniga. 

Tänu Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) maaehitusinstituudi juhtide energilisele 

tegutsemisele ning AS Eviko ja OÜ Viisemarki heale tahtele jäi Hans Tari projekteeritud 

Howe-tüüpi sõrestik alles ning leidis endale uue asukoha Tallinna maantee lähedal EPMÜ 

Metsamaja pargis. EPMÜ kavatses ehitada sõrestikule korraliku aluse ja katuse, mis 

andnuks inseneritaiesele uue elu maaehituse osakonna sümbolina ja oleks üksiti 

mälestusmärk Tartu ehitusinseneridele Nikolai Oll’ile ja Hans Tari’le. Paraku ei ole vana 

algupärane sõrestik ajahambale vastu panna suutnud ja on nüüdseks 

eksponeerimiskõlbmatuna demonteeritud. Uurimistöid alustades seisis vana sõrestik 

omalaadse eksponaadina veel Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone juures, mistõttu 

oli võimalik tolleks ajaks raugenud näidist mõõdistada ja uurida. [2,3] 
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Magistritöö eesmärgiks on võrrelda tänapäevaseid ja 1930-ndatel aastatel teostatud 

tugevusarvutusi Tartu turuhoone katusesõrestike näitel. Eesmärgi saavutamiseks püstitati 

järgmised uurimisülesanded:  

1) kirjeldada Tartu turuhoone ja selle katusesõrestike ajalugu; 

2) esitada Tartu turuhoone puitsõrestike tehniline kirjeldus; 

3) viia läbi Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone juures eksponeeritud Tartu 

turuhoone Howe-tüüpi sõrestiku ehitustehniline ekspertiis; 

4) analüüsida võrdlevalt Tartu turuhoone katusesõrestike sisejõude ja läbipainet, 

kasutades 1937. aastal avaldatud ja käesolevas magistritöös arvutatud tulemusi. 

70 aasta jooksul on ehitus- ja projekteerimisalases lähenemises palju muutunud, erinevusi 

on nii tuule- kui ka lumekoormuste arvestamise standardites. Lumekoormuse arvutamisel 

lähtuti käesolevas magistritöös tänapäeval kehtivast standardist EVS-EN 1991-1-3:2006. 

[4]Tuule tippkiirusrõhk leiti Ehituskonstruktori käsiraamatu lihtsustatud valemi ning IV 

maastikutüübi järgi. Kelpkatuse tuulerõhkude tsoonid otsa- ja küljetuule korral arvutati 

vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-4:2007. [5,6] Ka valguslaterna katusele ja seinale 

mõjuvad otsa- ja küljetuulest tingitud tuulerõhkude tsoonid ja tuulerõhud arvutati vastavalt 

standardile EVS-EN 1991-1-4:2007. [6] Omakaalu arvutamisel lähtuti standardist EVS-EN 

1991-1-1:2002. [7]  

Et kaasajal on kasutada paremad tehnilised võimalused arvutuste tegemiseks ja 

kontrollimiseks, siis kasutati sisejõudude leidmiseks kaasaegse arvutusmetoodika alusel 

koostatud programmi Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. 

Magistritöö koosneb kolmest osast, mis jagunevad omakorda alapeatükkideks ja millele 

eelneb sissejuhatus ning järgnevad töö kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loetelu koos 

lisadega. Magistritöö esimene osa - Tartu turuhoone ajaloo ülevaade - sisaldab turuhoone 

ja eraldi selle katusesõrestike ajalugu. Samuti tutvustatakse lühidalt konstruktsiooni 

projekteerinud insenere. Teine osa - metoodika - kirjeldab magistritöö metoodikat, mida 

Tartu turuhoone katusekonstruktsioonide uurimisel kasutati. Samuti on välja toodud 

kaasaegse arvutusmetoodika alused. Kolmas osa - tulemused ja analüüs - sisaldab Tartu 

turuhoone algsete sõrestike tehnilisi kirjeldusi, ehitusekspertiisi, sõrestike koormusarvutusi 

kaasaegsetel meetoditel ning sisejõudude kui ka läbipainete võrdlusanalüüsi. Magistritöö 

tulemuseks on võrdlev analüüs Tartu turuhoone katusekonstruktsioonide projektis tehtud 

arvutuste ja kaasaegsetel metoodikatel ja standarditel tuginevate arvutuste põhjal. 
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1. ÜLEVAADE TARTU TURUHOONE AJALOOST  
 

1.1. Tartu turuhoone ajalugu 
 

Tartu turuhoone on siseturu jaoks ehitatud hoone Tartus, mis asub Uueturu tänava, 

Vabaduse puiestee, Riia tänava ja Emajõe vahel aadressil Vabaduse puiestee 1. Turuhoone 

on Tartu kesklinna ilmestanud juba 1937. aastast alates ja on selle aja jooksul saanud 

iseenesestmõistetavaks osaks Tartu linnast ja selle keskosast (joonis 1). Kõrge saali ja 

kaunistatud välisfassadiga ühekorruseline turuhoone on väheesinev 

esindustraditsionalistliku turuhoone näide ja sellisena alates 1997. aastast ka arvel 

kultuurimälestiste riiklikus registris (mälestis nr. 6995). [8,9] 

Tartusse uue turuhoone ehitamiseks sobiva projekti saamiseks korraldati kaks 

arhitektuurivõistlust - avalik ja kinnine, kuid need ei andnud soovitud tulemust. Kuna 

sobivat projekti ei leitud, siis tegi linnapea A. Tõnisson linnaarhitekt V. Tippelile 

ülesandeks koostada turuhoone projekt. Selle koostamisel osalesid linnainsener V. Onton 

ja insener Nikolai Oll. Lõplik asukoht määrati arhitekt K. Bölau ettepanekul. Linnapea 

Aleksander Tõnisson ja linnaarhitekt V. Tippel käisid tutvumas turuhoonetega Soomes ja 

Lätis ning leidsid sobiva eeskuju Liepajast. Tippeli projekt kinnitati 4. juunil 1936 ning 

ehitusleping sõlmiti ehitajaga 15. juulil 1936. Tööd tuli lõpetada 15. detsembriks 1937. 

Hoone ehitas ehitusettevõte dipl. Ins. Vennad Edenbergid. Halva pinnase tõttu (muld, 

turvas, liiv) rajati ehitus vaiadele (1100 palki) ja raudbetoonplaadile. Tööde järelevalvet 

korraldas insener Nikolai Oll. Turuhoone projekteeriti kahe saaliga: 77 kohaga lihahall ja 

sellega liituv madalam 19 kohaga kalahall. Lihahall on jaotatud neljaks müügisektoriks, 

neile lisanduvad müügikohad piki saali seinu, mis eenduvad hoone põhiosast ja on 3,4 m 

kõrged. Uue turuhoone projekteeritud mahuks sai 18 000 m
3 

. Hoone on väljast kaetud 

terrasiitkrohviga ja seda kaunistavad kõigist neljast küljest toskaana poolsambad, simsid ja 

karniis. Tartu turuhoonele modelleeris ja valmistas 52 graniidist poolsammast ning 

hoonekaunistused Aleksander Jannes. Enne ehitustööde algust pidi linnavalitsus aga juurde 

hankima maad. Selleks osteti linna omandisse kaheksa erakrunti ja seal asuvad hooned 

lammutati. Linnapea Aleksander Tõnissoni sõnul ei olnud sellist turuhoonet isegi Soomes 

ja see võis võistelda ka Riia turukaubamajaga. Linnavalitsus eesotsas linnapeaga soovis, et 
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Tartu areneks nii teeninduse kui heakorra poolest kultuurseks Euroopa linnaks. Uus 

turuhoone avas uksed 1938. aasta 3. jaanuari varahommikul.  

 

  
Joonis 1. Tartu turuhoone ehitus 1937. aastal [10] 

 

Teise maailmasõja ajal sai Tartu linn mitmeid purustusi. Puutumata ei jäänud ka 

vastavatud turuhoone, mida tabasid pommitamised ja hoone põles nii 1941. kui ka 1944. 

aastal (joonis 2). Esimese põlengu ajal sai hoone niivõrd kannatada, et säilisid vaid hoone 

välised kandeseinad, needki kahjustatuna. 
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Joonis 2. Tartu turuhoone 1941. aastal pärast purustusi [11] 

 

Töödejuhataja Nikolai Oll’i aruannetest, mis on koostatud taastamisperioodil (07. august 

1941 kuni 07. august 1942) saab ulatusliku ülevaate kahjustustest ja nende 

likvideerimistöödest: põlenud rusude koristamine, lahtiste müüriosade lõhkumine ja 

taastamine, lihahalli lae ja katuse parandamine. Muuhulgas ehitati kohapeal uued 

katusefermid, taastati katusekonstruktsioon ja katus kaeti plekiga. Et hoone oli seestpoolt 

täielikult hävinud, tuli uuesti teostada siseviimistlus ning soetada seadmed. Vaatamata 

sõjaajale, taastati turuhoone tähelepanuväärselt lühikese ajaga. 

1944. aastal sai turuhoone taas kahjustada. Dipl. Ins. Schvertneri 1945. aasta lõpus 

kirjutatud aruande järgi oli suurimaks kahjutekitanud asjaoluks tõenäoliselt üle Emajõe 

viiva kivisilla õhkulaskmine 1944. aastal, millest tekkinud tugev õhusurve kergitas hoone 

katust ja pressis hoone ühe seina sissepoole. Muuhulgas toodi välja, et õhusurve tagajärjel 

paiskus hoone esikülg kuni aknalaudade kõrguseni horisontaalsuunas väljapoole, katuse 

kukkumise raskus kandus üle turvikutele ja põhjustas alumise vöö väljarebimise 

sõlmplaadist. [12] 

Sõjajärgne remont kestis pikka aega, veel 1948. aastal tegeleti keskkütte ehitamisega ja 

turuhoone ümbruse heakorraprojekt valmis Riias 1953. aastaks. 
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Suuremaid ja väiksemaid remonte on hoones teostatud 1970-ndatest aastatest alates. 1996. 

a. paigaldati inseneribüroo Nortim projekti järgi katusekonstruktsiooni avariiohtlikus 

olukorras oleva fermi toetuseks metallpost, mis oli müügisaali interjööris näha. Osaliselt 

remonditi hoone katust 1998. aastal. Arvatavasti nende tööde käigus likvideeriti ka algne 

sadevete ärajuhtimissüsteem. Vastavalt AS Tari koostatud projektile asendati 2000. aasta 

septembris vanad puidust fermid uute metallfermidega (AS Eviko Ehitus). Taastati algne 

vihmavete ärajuhtimissüsteem ning hoone sai uue fassaadivalgustuse. 

Rekonstrueerimistööde käigus hoone üldgabariite ei muudetud. 

2008. aastal paigaldati turuhoone ette AS Tartu Turg tellimusel Mati Karmini skulptuur – 

Pronkssiga (joonis 3), mille motiiviks on Indrek Hirve luuletus. 

 

Joonis 3. Mati Karmini skulptuur Pronkssiga [13] 

 

 

1.2. Tartu turuhoone sõrestike ajalugu 
 

Tartu turuhoone puidust katusesõrestikud projekteerisid 1937. aastal insenerid Nikolai Oll 

ja Hans Tari. Lisaks juhendas N. Oll Tartu turuhoone ehitustöid. Tartu turuhoone 

katusekonstruktsioonid ehitati 1937. aasta augustis ja septembri esimesel poolel. Nikolai 

Oll projekteeris katusekonstruktsiooni Tušereri rõngastüüblitega (kirjanduses kasutusel ka 
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Tuchscherer nime all) sõrestikud, samuti turuhoone puidust vaivundamendid. Hans Tari 

projekteeris Howe-tüüpi puitsõrestikud. 

Konstruktsiooni orginaaljoonised arvati viimase ajani enamalt jaolt kadunud olevat, 

säilinud olid vaid laetalade plaan ja sarikate plaan. 1941. aasta põlengujärgsete 

taastamistööde kohta arvas tehnikadoktor Tõnu Keskküla, et taastamisel võidi kasutada 

orginaaljooniseid. T. Keskküla hindab konstruktsioone kui omaette väärtust, kuna nendes 

kajastub Eesti 1930-ndate aastate ehituskunsti tipptaset. 

Uurimustöö tarvis erinevatest allikatest materjale kogudes tutvus autor ka Rahvusarhiivi ja 

Tallinna Linnaarhiivi andmebaasiga AIS (arhiivi infosüsteem), kus on teave arhiivis 

hoitavate dokumentide kohta. Esmane ülevaade viitas seal mitmetele Tartu turuhoonega 

seotud olevatele projekteerimisdokumentidele ning täpsem järelepäring ja materjalide 

koopiate tellimine näitas, et tegemist oligi Tartu turuhoone katuse kandekonstruktsiooni 

originaalprojektiga (Lisa 1). Nimetatud dokumenti kasutati uurimustöös algallikana.  

Turuhoone katusekandjateks olid puit-metallsõrestikud. Hoone kandeosade staatilised 

arvutused on koostanud insenerid N. Oll ja H. Tari. Insener N. Oll’i 1943. aastal koostatud 

turuhoone ehituslik aruanne annab järgmise kirjelduse: lihahalli lae ja katuse peakandjateks 

on neli Tušereri rauast rõngastüüblitega sõrestikku ja kaks Howe-tüüpi puidust sõrestikku. 

Sõrestikkude arvutusava on 25,56 m ja teoreetiline kõrgus keskel 2,30...2,95 m. Kandjate 

vahekaugus on 5,45 m.  

Suure avause ja võrdlemisi väikese kõrguse tõttu tekivad sõrestike vöödes suured 

sisetungid, mida osutus kõige kohasemaks sõlmedesse üle kanda Tušereri terasest 

rõngastüüblite abil. Sõrestiku tüübi valikul peeti silmas asjaolusid, et rõngastüüblitega 

kandjad omavad väiksemat läbipainet ja puidu kuivamisel tüüblite kandejõud kahaneb 

protsentuaalselt vähem kui mõnda teist tüüpi sõlmede (Buffo, Alligator, Buldog jne.) 

korral [14–16]. Ülalmainitud ehitusliku aruandega anti ülevaade ka ühele rõngastüüblitega 

sõrestikule tehtud proovikoormamisest. [17] 

Otsmiste sõrestike projekteerimisel tuli lähtuda teistest eritingimustest. Esiteks piirasid 

valgustuslaterna otsmised aknaavad sõrestiku kõrguse 2,3 meetrile (ülejäänud sõrestikud 

olid 2,95 m kõrged). Teiseks, lisandusid otsmistele sõrestikkudele lisa-väliskoormused 

nende kohta arvestatud suurema lae ja katuse pinna tõttu. Seega otsustati otsmiste 
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sõrestikkude puhul kasutada Howe-tüüpi lahendust, mis võimaldavad raudpostidele 

hõlpsasti sõlmedesse üle kanda varraste suuri sisejõude. [17,18]  

Katusekonstruktsioonide juures viidi aja jooksul läbi mitmeid suuremaid ja väiksemaid 

remonttöid. 

1984. aastal koostatud ekspertiisiaktis annavad Tartu turuhoone sõrestikkonstruktsioonile 

remondijärgse hinnangu tehnikateaduste kandidaadid J. Rohusaar ja I. Kiiss. [19] Aktist 

selgub, et 1973. aastal tegi PI Kommunaalprojekt avarii-olukorras olnud 

katusesõrestikkudele üksikasjaline ülevaatuse. Tõenäoliselt oli 1973. aasta lumerohke talv 

tekitanud konstruktsiooni ohtlikke pragusid, mis siis suvel edasi arenesid kuni tarindi 

purunemiseni. Elementide tõmbejätkudest olid purunenud otsafermide alumised vööd, 

keskmistel fermidel esines jätkudel ohtlikke pragusid. Vöö elemendi tõmbejätk, mis oli 

tehtud prismaliste terastüüblite ja viimaseid omavahel siduvate terasplaatide abil, oli 

purunenud või pragunenud puidu nihkele pikikiudu soonte vahel. Jätkude purunemise 

võimalike põhjustena toodi lisaks lumerohkusele välja ka ebatäpsusi detailide 

valmistamisel, puidu struktuuri ebaühtlust, ka ülelendu sooritavate lennukite 

aerodünaamilisi lööke. 

Katusesõrestikud olid avariiolukorras ka nimetatud ekspertakti koostajate esimesel 

tutvumiskäigul turuhoonesse 9. augustil 1983. Lõunapoolne otsasõrestik oli toetatud 

tellingutele, põhjapoolne toetus ajutisele postile. Teistel fermidel toed puudusid ning sellest 

tingituna olid alumised vööd kõverdunud. Pragudele ja deformatsioonidele vaatamata 

suutsid keskmised fermid katust kanda. Sõrestikud olid olnud sellises olukorras 1973. 

aastast alates ja olulisi muutusi polnud vahepealse aja jooksul toimunud. 1983. aasta 

remondi käigus ferme tugevdati. 

1995. aastal võeti puiduproove konstruktsiooni toesõlmedest ja ekspertiis tegi kindlaks, et 

puit on mädanikust kahjustatud ja puidu tugevusnäitajad on oluliselt vähenenud. 

Hinnanguliselt loeti puidu tugevus 30...40% väiksemaks. Kahjustuste põhjuseks peeti 

puitkonstruktsioonidele mittesobivat pööningu mikrokliimat (soe ja niiske), mis oli tingitud 

puudulikust soojustusest lae peal, aurutõkke puudumisest ja hoone ventileerimisest 

pööningu kaudu. Inseneribüroo OÜ Nortim tegi 1995. aastal tugevdusprojekti ühe 

avariiolukorras oleva fermi toestamiseks, mille tulemusena vabastati toesõlm katuselt 
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tulevast koormusest terasest tugevduste ja teraspostide abil. Samal aastal uuendati ka 

ventilatsioonisüsteeme, mis parandasid hoone pööningu mikrokliimat. 

Ekspertiisaktist E-9802 (T. Kesküla), mis viidi läbi 1998. aasta septembris, selgus, et 

kõigis puitkonstruktsioonides oli mädaniku ulatus laienenud. [3] Kokkuvõtvalt väidab 

Keskküla, et turuhoone katuse puitkonstruktsioonid on avariieelses seisundis ja kuna puit 

on kohati väga mädanenud, siis pole majanduslikult otstarbekas neid enam tugevdada ja 

remontida. Keskküla soovitas kogu katus välja vahetada ning alustada viimase 

projekteerimisega viivitamatult, et juba 2000. aastal projekt ellu viia. Soovituse järgi oleks 

katusekandjad otstarbekas projekteerida raudbetoonist või terasest. Samal aastal AS Tari 

koostatud „Turuhoone katuse kandekonstruktsioonide ehituslik hinnang“ kinnitab samuti, 

et vaatamata sellele, et otsest sõrestike purunemisohtu katusekonstruktsioonide omakaalu 

mõjust sel hetkel polnud, vajasid need siiski kiiremas korras väljavahetamist ja seda 

mitmel põhjusel: 

1. tugevusarvutused näitasid, et kui puit on oma tugevusest kaotanud 40%, siis normatiivse 

lumekoormuse korral ei ole äärmiste sõrestike alumise vöö tugevus tagatud; 

2. ühe sõrestiku osalisel purunemisel on osa katuse ja lae koormusest üle kandunud 

naabersõrestikele, mis on seetõttu ülekoormatud. Näiteks, lumekoormuse suurenedes võib 

ülemine vöö välja nõtkuda, põhjustades täiendavaid deformatsioone; 

3. Emajõe poolt esimene enamkoormatud sõrestik oli kõige halvemas seisundis: sõlmedes 

suured deformatsioonid, toesõlmedes mädanikust põhjustatud puidutugevuse vähenemine; 

4. suur lumekoormus võib ohtlikult suurendada jõe suunas viltu vajunud valguslaterna 

ülemise osa siiret, mis omakorda võib põhjustada sõrestike ülemiste vööde väljanõtkumist 

valguslaterna kohal, millega võib kaasneda sõrestike purunemine. [20] 

2000. aastal toimunud rekonstrueerimise käigus asendati Tartu turuhoone täielikult 

amortiseerunud kaheksatonnised puitsarikad poole kergemate ja vastupidavamate 

teraskonstruktsioonidega (joonised 4-6). Et vana katusekonstruktsioon omas ajaloolist 

väärtust Eesti ehituskunsti 30-ndate aastate tasemest, eksponeeriti vana ferm 2000. a. 

oktoobris EMÜ Kreutzwaldi 5 õppehoone juures.[2,3,12] 
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Joonis 4. Tartu turuhoone katuse remont 2000. aastal [21] 

 

 
Joonis 5. Tartu turuhoone katusesõrestikud enne mahatõstmist 2000. aastal [21] 

 



 19       

 

  
Joonis 6. Uute katusekonstruktsioonide paigaldus Tartu turuhoonele 2000. a-l [21] 

 

 

1.3. Sõrestike projekteerijate biograafiad 
 

1.3.1. Nikolai Oll 

 

Nikolai Oll (joonis 7) on sündinud 31. augustil 1900 Jõhvis, mõisa aedniku peres. 

Lõpetanud 1919. aastal S. J. Blumenau Erareaalkooli Petrogradis, jätkas ta paaril järgneval 

aastal õpinguid Petrogradi Teedeinseneride Instituudis. Et õppimisega seotud kulusid katta, 

töötas ta aastal 1920 õppimise kõrvalt ka Petrogradis opteerimiskomisjoni ametnikuna. 

Aastatel 1921-1923 jätkas ta õpinguid Tartu Ülikoolis ja siirdus 1923. aastal õpingute 

jätkamiseks Tallinnasse, kus õppis vanas Tallinna Tehnikumis. Õppetöö kõrvalt töötas ta 

samas tehnikumi ühe kandvaima õppejõu prof. O. Maddisoni assistendi kohusetäitjana. 

Tallinna Tehnikumi lõpetas Nikolai Oll 1934. aastal ja 1940. aastal sai ta ka Tallinna 

Tehnikaülikooli diplomi. 
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Joonis 7. Nikolai Oll (1900-1993) [22] 

 

Pärast Tallinna Tehnikumi lõpetamist siirdus N. Oll Tartusse, kus töötas 1935–1944 Tartu 

linna ehitusosakonna insenerina ja ehitusinspektorina ning aastatel 1944–1948 

ehitusinspektsiooni juhatajana. Aastatel 1936–1937 projekteeris ta Tartu turuhoone puidust 

vaivundamendid ja puidust katusesõrestikud. Samuti juhendas ta Tartu turuhoone 

ehitustöid. Tartus töötamise perioodi jääb ka osalemine Emajõe kaldakindlustuse ja Ulila 

Elektrijaama katlamaja konstruktsioonide projekteerimine ja ehitustööde juhatamine. 

Omaette osa linnainseneri tööst moodustas sõjakahjude hindamine – pärast seda, kui rinne 

käis esimest korda üle Tartu. Lisaks praktilisele inseneritööle hakkas ta uurima Tartu 

vanalinna hooneid kandvate puidust parvede ja vaiade säilivust. 

Aastatel 1945–1951 töötas N. Oll Tartu Riikliku Ülikooli põllumajanduse 

mehhaniseerimise kateedris assistendina ning insenerikonstruktsioonide kateedris 

vanemõpetaja, dotsendi ja lõpuks kateedri juhatajana.  

Pärast II maailmasõda oli Nikolai Oll’i üheks tähtsamaks saavutuseks ehitusmehhaanika 

kateedri loomine Eesti Põllumajandusakadeemia (EPA) juurde. Hüdrotehnika inseneride 

(maaparandajate) väljaõpetamiseks lõi ta kateedri juurde aluste ja vundamentide 
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(praeguses mõistes geotehnika) laboratooriumi. Sellele laboratooriumile vajalikud seadmed 

hankis ta ise Leningradist, kasutades oma tutvusi. 1951-1968 töötas N. Oll EPA 

ehitusmehhaanika kateedri dotsendina, 1951-1955 ja 1962-1968 ka selle kateedri 

juhatajana. Aastatel 1978-1980 töötas ta samas mittekoosseisulise õppejõuna. Peamisteks 

õppeaineteks, mida N. Oll kõrgkoolis andis, olid ehitusõpetus, tugevusõpetus, alused ja 

vundamendid ning insenerikonstruktsioonid.  

Uurimistöö valdkonnas jätkas ta enne sõda alustatud Tartu vanalinna puitvundamentide 

säilivuse uurimist. Lisaks selgitas ta Tartu vanalinna erinevate pinnasekihtide omadusi, 

kasutades selleks enda rajatud laboratooriumi. Oma uurimistöö tulemusena kaitses ta 1957. 

aastal tehnikateaduste kandidaadi kraadi Tartu vanalinna puitvundamentide säilivuse 

kohta. [23]Selleks tööks võttis ta sadu proovikehasid ning katsetas neid. N. Oll oli ENSV 

Riikliku Ehituskomitee geotehnika komisjoni liige selle moodustamisest alates 1962. aastal 

ja Eesti Geotehnika Ühingu auliige. Temalt on ilmunud 30 teadustrükist. Nikolai Oll suri 

Tallinnas 23.08.1993. aastal. [23–25]  

 

1.3.2. Hans Tari 

 

Hans Tari (joonis 8) sündis 11.septembril 1904. aastal Viljandimaal, raudteetööliste peres. 

Pärast põhihariduse omandamist lõpetas ta oktoobris 1935. aastal Tallinna Tehnikumi 

ehitusinsenerina. Sama aasta lõpus läks ta Tartusse ja hakkas tööle Tartu Poeglaste 

Gümnaasiumi Tehnikakoolis tehniliste ainete õpetajana. Selles ametis jätkas Hans Tari 

kuni juunini 1937, mil ta kandideeris tööle Tartu Linnavalitsuse Ehitusosakonda. Tema 

kandidatuur osutus valituks ja ta asus ehitusosakonnas tööle, tema esimeseks 

töökohustuseks sai Tartu turuhoone ehitustööde järelvalve. Vastutavaks töödejuhatajaks 

samal objektil oli Nikolai Oll. H. Tari ülesanneteks olid ehitusprojektide, eelarvete ja 

aruannete koostamine ja kohapealne järelevalve linnainseneri korraldusel. Lisaks 

turuhoonele jätkus järelevalve töö ka Tartu Veetorni ehitusel. Alates 1940. aastast oli  

H. Tari Tartu linnainseneri ja Linnavalitsuse Ehitusosakonna tehnilise juhataja ajutiseks 

kohusetäitjaks, edasi töötas ta samas insenerina. Peale II maailmasõda töötas Hans Tari 

Tartu Ehitustehnikumis õppealajuhatajana ja tehniliste ainete õpetajana. Hiljem jätkas ta 

oma karjääri Eesti Projekti Tartu osakonnas peakonstruktorina. Pensioniikka jõudmine ei 

tähendanud Tarile eemaldumist oma tööst, ta jätkas töötamist Tartu KEK-is, kus tema 

ülesandeks oli organisatsiooni enda ehitiste projekteerimine (näiteks Tartu KEK-i 
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peahoone konstruktiivne osa). Samuti on ta pensionärina töötanud veel Projekteerimise 

Instituudi EKE Projekt Tartu osakonnas insenerina. [26] 

 

 

Joonis 8. Hans Tari (1904-1995) [27] 

 

Tööväliselt oli Hans Tari aktiivselt kaasa löömas Tartu skaudinoortega, ta juhendas ja 

võttis vastu esimesed skautide järgueksamid ja tõotused Tartus. Skautlusega oli Tari seotud 

juba enne Tartusse kolimist, ta oli tegelenud mereskautlusega, olnud ka ajakirja Eesti Skaut 

toimetaja. Hans Tari oli aktiivselt seotud korporatsioon Revalia tegemistega. Ta kuulus 

Tartu reveluste suhtlusringi ning oli aktiivselt kaastegev korporatsiooni taasasutamisel 

1989. aasta kevadel. [26] 

Hans Tari suri 9. märtsil 1995. aastal Tartus. 
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2. METOODIKA 
 

2.1. Sõrestiku tehnilise kirjelduse alused 
 

Sõrestiku tehnilise kirjelduse aluseks on võetud 1937. aastal Oll’i ja Tari teostatud Tartu 

turuhoone katusekonstruktsiooni projekt (Lisa 1). Projekti alusel toodi tehnilises 

kirjelduses välja kahte tüüpi sõrestiku materjalid, kirjeldati ristlõikeid ning liiteid. Lisaks 

mainiti ära prusside, diagonaalide, postide, paneelide ja liidete mõõtmed. 

 

2.2. Ehitustehnilise ekspertiisi alused 
 

2.2.1. Visuaalne hindamine 

 

Esialgse visuaalse vaatluse käigus tutvuti Eesti Maaülikooli õppehoone (Kreutzwaldi 5) 

juures eksponeeritud sõrestikuga, anti esmane hinnang puitkonstruktsioonide tehnilisele 

seisukorrale ning määrati ära kahjustunud kohad. Visuaalse vaatluse käigus saab ennekõike 

uurida objekti nähtavaid kahjustusi: praod, lõhed, mädanikud jne. Uuriti puitsõrestiku 

ülesehitust ja määrati, millised on kahjustuse tüübid. Kui olid välja selgitatud kahjustuse 

kohad, hinnati ohu või defekti ulatust. Visuaalse vaatluse käigus ka fotografeeriti sõrestiku 

erinevaid detaile ja defekte. 

Selle meetodi juures tuleb silmas pidada, et tulemuse kvaliteedi määrab ära suuresti 

hindaja pädevus, samuti uuritava objekti säilitustingimused. Vaadeldav objekt oli lisaks 

kahjustustele, mis olid tekkinud sõrestiku ekspluatatsiooni käigus, saanud kahjustusi ka 

konstruktsiooni hilisemal ümberpaigutamisel ja (joonis 9). 
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Joonis 9. Tartu turuhoone algne Howe-tüüpi ferm EMÜ Kreutzwaldi 5 õppehoone juures 

3. oktoobril 2014 (foto: K. Margna) 

 

Kuna uurimustöö tegemise ajal langetas Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna juhtkond 

otsuse originaalsõrestik demonteerida, siis avanes võimalus sõrestiku visuaalsel ekspertiisil 

hinnata ka ristlõike tegelikku seisukorda (joonis 10). Sõrestik saeti lahti eelnevalt 

tuvastatud kahjustunud kohtadest. Ekspertiisimaterjalidena kasutati fotoandmeid kuuest 

mõõtepunktist, mida oli eelnevalt uuritud resistograafiga. Sõrestiku ekspertiis viidi läbi 

oktoobris ja novembris 2014.  

 

Joonis 10. Ekspertiis demonteerimisel (foto: K. Margna) 
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2.2.2. Puitkonstruktsioonide vastupanuvõime mõõtmine 

 

Kuna esialgu kavatseti H. Tari projekteeritud Tartu turuhoone ühte sõrestikku Eesti 

Maaülikooli juures säilitada ja eksponeerida, siis otsustati konstruktsiooni seisukorra 

täiendaval uuringul mittepurustava meetodi kasuks.  

Ekspertiisi käigus kasutati Eesti Maaülikoolis kasutusel olevat Rinnteck 4453-P 

resistograafi (joonis 11). Resistograaf mõõdab puidu vastupanuvõimet puurimise teel. 

Resistograafi Rinntech 4453-P puurimissügavus on 45 cm ja puurimisnõela otsa diameeter 

3 mm. Vastupanu mikropuurimise tulem on graafiline kõverjoon, mille tipuosad 

iseloomustavad suuremat ning alumised osad väiksemat vastupanu või tihedust. [28] 

Sellest tulenevalt on puitelemendis võimalik määrata sisemisi defekte ja biokahjustusi ning 

nende ulatusi. [28] Resistograafi puuduseks on mõõtmistulemuste lokaalsus, kuid 

tugevuseks suhteliselt suured võimalused mõõtmistulemusi analüüsida. [29] Resistograafi 

graafiliste tulemite analüüsiga saab määrata puidu erinevaid omadusi: kõvadust, tihedust, 

tugevusklassi, jääkristlõiget ning samuti aastarõngaste paksust ja struktuuri. [28] Eespool 

mainitud tugevusindikaatoreid kasutades saab arvutada jääk tugevussuurusi Eurokoodeks 5 

põhjal. [28] 

Puidu vastupanuvõime mõõtmised teostati visuaalsel vaatlusel tuvastatud defektsetes 

kohtades. Kokku määrati kuus kahjustunud teraselementidevaba kohta, kus oli võimalik 

resistograafilisi mõõtmisi teostada. Puurimistee määramisel tuli jälgida, et seal poleks 

naelu, kruve ja metallist tugevdusi, mis võivad kahjustada puuri pead. 

 

Joonis 11. Uuringud resistograafiga (foto: M. Teder) 
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2.2.3. Puidu niiskusesisalduse mõõtmine 

 

Puidu niiskusesisalduse mõõtmiseks kasutati seadet Brookhuis FME (joonis 12). See seade 

mõõdab elektrijuhtivuse printsiibil puidu absoluutniiskuse sisaldust. Puidu 

niiskusesisaldust mõõdeti erinevates punktides üle kogu eksponeeritud sõrestiku.  

Normaalseks niiskusesisalduseks puitkonstruktsioonil loetakse 8...20%. Sellest kõrgem 

niiskusesisaldus loob puidus sobiva mikrokliima mitmesuguste kahjurite elupaigaks, nagu 

näiteks seentele ja mardikatele. [30] 

 

Joonis 12. Brookhuis FME [31] 

 

2.3. Kaasaegse arvutusmetoodika kirjeldus ja arvutuse algandmed 
 

Tartu turuhoone katus on täiskelpkatus, mille keskel asub mõõtmetega 27,5 m x 12,5 m 

kõrgemale ulatuv valguslatern. Katusele mõjuvad koormused arvutati kehtivate 

projekteerimisnormide alusel.  



 27       

 

Lumekoormuse arvutamisel lähtuti kehtivast standardist EVS-EN 1991-1-3:2006 

Eurokoodeks 1. Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. 

Lumekoormus. [4] Lumekoormuse arvutamisel võeti aluseks stsenaarium, kus katus on 

koormatud täies ulatuses maksimaalse lumekoormusega, kuna see võimaldas kaasaegse 

arvutusmeetodika järgi saadud tulemusi võrrelda Tari ja Oll’i projektis esitatud 

sisejõududega mõlema sõrestiku tüübi korral. 

Tuule tippkiirusrõhk leiti Ehituskonstruktori käsiraamatu lihtsustatud valemi ning IV 

maastikutüübi järgi. [5] Kelpkatuse tuulerõhkude tsoonid otsa- ja külgtuule korral arvutati 

vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-4:2007 Eurokoodeks 1. Ehituskonstruktsioonide 

koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus. [6] Valguslaterna katusele ja seinale 

mõjuvad otsa- ja külgtuulest tingitud tuulerõhkude tsoonid ja rõhud arvutati samuti 

vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-4:2007.[6] Tuulekoormuse arvutamisel võeti aluseks 

järgmised olukorrad: 1) külgtuul (mõlemat tüüpi sõrestiku puhul), 2) hoone otsalt puhuv 

tuul (Howe-tüüpi sõrestiku puhul).  

Omakaalu arvutamisel lähtuti standardist EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1. 

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

hoonete kasuskoormused [7]. Arvutustes kasutati tabelis 1 toodud mahukaale. 

Tabel 1. Kehtivate standardite alusel materjalide mahukaalud 

Materjal Mahukaal 

Puit (C24) 4,2 kN/m
3
 

Turvas 6,0 kN/m
3
 

Plekk 60 N/m
2
 

Teras 70 kN/m
3
 

 

Sisejõudude leidmiseks kaasaegse arvutusmetoodika alusel kasutati programmi Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional 2014. Nimetatud programm kasutab sisejõudude 

arvutamiseks siirdemeetodit maatrikskujus. Arvutuste eripära väljendub selles, et mida 

väiksemad on väljundid, seda suuremad võivad olla maatriksi pööramisel tekkivad vead. 

Sellest tulenevalt ei pruugi sisestatud sümmeetriliste koormuste korral sisejõud sõrestikus 

osutuda täpselt sümmeetrilisteks. Programmis on arvestatud kõigi puitelementide tüübiks 

C24 (okaspuit) ning sõlmedes pole arvestatud tammepakkudega. 

 

 



 28       

 

2.4. Sisejõudude ja läbipainde võrdlusalused 
 

Sisejõudude võrdlev analüüs jaotub käesolevas töös kahte ossa:  

1) Tari ja Oll’i 1937. aastal koostatud projektis toodud koormuste põhjal 

programmiga arvutatud sisejõudude ja projektis toodud sisejõudude võrdlus; 

2) tänapäevaste algandmete põhjal programmiga arvutatud sisejõudude ja projektis 

toodud sisejõudude võrdlus. 

Sisejõude võrreldi kolme erineva sõrestiku lahenduse korral:  

1) Tušereri rõngastüüblitega sõrestik; 

2) Howe-tüüpi sõrestik tõusvate diagonaalidega; 

3) Howe-tüüpi sõrestik topeltdiagonaalidega. 

Sisejõudude võrdlus tehti sõrestike kõigis varrastes.  

Tušereri rõngastüüblitega sõrestikule on Oll’i ja Tari 1937. aastal koostatud projektis 

esitatud koormuskatsete tulemused ning seal määrati sõrestiku kolmes sõlmes läbipainde 

vertikaalsiire. Seejuures ühes punktis peeti leitud väärtust kasutuskõlbmatuks katse 

ebaõnnestumise tõttu. Käesolevas töös võrreldi Oll’i ja Tari projektis esitatud läbipainde 

tulemusi ja samade punktide läbipainet, mis olid arvutatud programmi Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2014 abil. Et nimetatud programm ei arvesta läbipainde 

arvutamisel liidete järeleandvust ja puidu roomeomadusi, siis võib eeldada, et 

programmiga saadud tulemused on väiksemad kui 1937. aastal Oll’i ja Tari tehtud katse 

tulemused. 
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

3.1. Tartu turuhoone sõrestike tehniline kirjeldus 
 

3.1.1. Tušereri rõngastüüblitega sõrestik 

 

Tartu turuhoone katusekonstruktsioon koosneb kahest erinevast sõrestikutüübist: katuse 

peakandjateks on neli Tušereri rõngastüüblitega sõrestikku ja kaks Howe-tüüpi puidust 

sõrestikku. Tušereri rõngastüüblitega sõrestiku projekteeris N. Oll ning Howe-tüüpi 

sõrestiku H. Tari (Lisa 1). Järgnev sõrestike tehniline kirjeldus rajaneb Tartu turuhoone 

1937. aastal kinnitatud projektdokumentatsioonile ja sõrestike joonistele (Lisa 1). Sõrestike 

põhiliseks ehitusmaterjaliks on okaspuit, tammepuust detaile on kasutatud konstruktsiooni 

enam survet vastuvõtvates sõlmedes, samuti on karkassi tugevduseks kasutatud 

metallvardaid ja -plaate. 

Sõrestiku alumine vöö, mille kogupikkus on 26,44 m koosneb kolmest kõrvutiasetsevast 

prussist läbimõõduga 12,5 cm ja kõrgusega 26 cm, prusside jätkukohad on tugevdatud 

metallplaatide, lattraua ja poltidega. Prusside vahe on 7,5 cm. Ülemine vöö koosneb samuti 

kolmest kõrvutiasetsevast prussist 12,5 x 28 cm vahekaugusega 7,5 cm. Ülemine ja 

alumine vöö on ühendatud langevate diagonaalide ja püstpostidega. Diagonaale on 

sõrestikus kokku 10 – viis kummalgi pool fermi keskmist tugiposti. 

Esimese diagonaali (Diagonaal nr 1) kogupikkus on 337 cm ja see koosneb neljast prussist, 

mille laius on 22 cm ja diameetrid vastavalt 5 + 7,5 + 7,5 + 5 cm. Prusside vahe on  

12,5 cm. 

Diagonaalid 2-5 koosnevad kahest kõrvutiasetsevast prussist läbimõõduga 7,5 cm ja 

laiusega 22 cm. Prusside omavaheline kaugus on 7,5 cm. Diagonaalide pikkused on 

järgmised: 1) Diagonaal nr 2 – 347,5 cm; 2) Diagonaal nr 3 – 368 cm; 3) Diagonaal nr 4 – 

610 cm; 4) Diagonaal nr 5 – 537 cm. Diagonaalid 4 ja 5 ulatuvad sõrestiku ülemisest vööst 

kõrgemale ja toestavad omakorda katusekõrgendit, nn. valguslaterna lage. Diagonaale on 

tugevdatud vahepakkudega, mis on kinnitatud poltide abil. 
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Kummalgi pool konstruktsiooni keskset tugiposti ühendab diagonaale alumise ja ülemise 

vööga 4 tugiposti. Esimese (välimise) diagonaali ülaotsa ühendamiseks alumise vööga on 

kasutatud kahte metallvarrast läbimõõduga 2,0 cm. Tugipostid on samas ka diagonaale 

omavahel ühendavad (vastavalt siis ühe diagonaali ülaots teise diagonaali alumise otsaga). 

Kaks esimest tugiposti (ühendamas siis vastavalt diagonaale nr 1 ja 2 ning 2 ja 3) 

koosnevad kolmest 15 x 15 cm prussist, mille omavaheline vahekaugus on 7,5 cm. Antud 

vahedesse sobituvad juba eelpool kirjeldatud diagonaale moodustavad prussid. Tugipostid 

3 ja 4 koosnevad ühest 15 x 15 cm prussist, mille kummalgil küljel on 2 cm läbimõõduga 

metallvarras.  

Tugipostide ja diagonaalide ühendamiseks omavahel ja alumise ning ülemise vööga on 

kasutatud erineva läbimõõdu ja suurusega Tušereri  rõngastüübleid. Joonisel 13 on toodud 

ristlõige ja vaade Tušereri rõngastüüblist ning joonisel 14 rõngastüübli paigutus kahe 

prussi ühendamisel. Arvutuste järgi on Tušereri rõngastüüblite lubatud läbimõõduks 

10...30 cm ning paksus maksimaalselt 1/5 läbimõõdust [16]. Tartu turuhoone 

katusesõrestiku puhul on kasutatud rõngastüübleid diameetriga 10, 12, 14 ja 16 cm, mille 

paksused olid vastavalt 2; 2,6; 2,9 ja 3,2 cm. Seejuures on Tartu turuhoone sõrestikus 

Tušereri rõngastüüblid lastud mittevõrdse sügavusega pesadesse, st prussis, mille kiud on 

jõu sihile nurga all, on ka pesa sügavam, suurendades nii rõngaste kandejõudu. 

 

Joonis 13. Tušereri rõngastüübli vaade otsalt ja küljelt [16] 
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Joonis 14. Tušereri rõngastüübli otse- ja külgvaade. Vorholz – tüübliga seotav puit, 

Holzkern – tüübli asukoht [16] 

Sõrestiku keskmine post koosneb neljast 7,5 x 15 cm prussist ja kolmest 2 cm läbimõõduga 

metallvardast. Posti nii ala- kui ülaosa siduvate sõlmede kolmnurktugistite juures on 

kasutatud tammepakke ja 6 mm paksusega metallplaate. 

Alumise ja ülemise vöö omavaheline siduv sõlm on lahendatud kasutades nii ühehambalist 

kui ka kahehambalist lauptappi. Tapiliites on kasutaud tammepakku. 

Fermi keskmise posti ning diagonaalide 4 ja 5 ristumiskohas ülemise vööga on jätkuna 

eraldi tugipostid valguslaterna laeni, mis igaüks koosneb kahest 15 cm x 18 cm prussist. 

Sõrestiku esimesed kolm paneeli on kaetud soojustuse ning laudisega nii, et ruumi seest 

neid näha pole. Soojustus ja laudvooder jätkub valguslaterna laeosas, sõrestiku kolme 

järgneva paneeli konstruktsioon on olnud algse projekti järgi laudisega katmata. 
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3.1.2. Howe-tüüpi sõrestik 

 

Sõrestik koosneb alumisest vööst, ülemisest vööst, 10-st tõusvast diagonaalist ja kuuest 

langevast diagonaalist. Sõrestiku vastaspooled, arvestades keskmist posti, on peegelpildis. 

Sõrestiku alumine vöö, kogupikkusega 26, 44 m, koosneb kolmest 15 cm x 30 cm prussist, 

mille liitekohad on tugevdatud metallplaatide, lattraua ja poltidega. Sõrestiku ülemise vöö 

esimene liides, pikkusega 158 cm, koosneb kolmest 15 cm x 25 cm prussist. Teine jätke, 

pikkusega 735 cm, koosneb kolmest prussist 15 cm x 30 cm. Kolmas osa, pikkusega  

224 cm, koosneb samuti kolmest 15 cm x 30 cm prussist ja ulatub konstruktsiooni 

keskteljeni. Sealt korduvad samade mõõtmetega prussidest osad peegelpildina 

vastassuunas. 

Ülemise ja alumise vöö ühendus on lahendatud kahekordse lauptappliitega, alumisele 

nurkmisele ühendusele on lisatud eraldi tappliidesena veel tammepakk. Ülemist liidest on 

tugevdatud metallplaadiga. 

Sõrestiku esimene tõusev diagonaal pikkusega 184 cm koosneb kolmest prussist 

mõõtudega 15 cm x 20 cm. See diagonaal on ühendatud nii sõrestiku ülemise, kui alumise 

vööga tappliidest kasutades, mida on tugevdatud kuue poldiga. Diagonaal tapiga on 

omakorda liidetud väikest keermestamata metallvarrast kasutades. Esimese diagonaali 

algustappi ühendavad ülemise vööga 3 metallvarrast läbimõõduga 28 mm, moodustades 

püstised tugipostid. Teine tõusev diagonaal pikkusega 226 cm koosneb samuti kolmest 

prussist, mõõt on siin 15 cm x 18 cm. Kolmas tõusev diagonaal koosneb kahest  

15 cm x 15 cm prussist, millede omavaheline vahekaugus on 15 cm. See diagonaal ristub 

esimese langeva diagonaaliga, mille pikkus on 238 cm ja mis koosneb ühest  

15 cm x 15 cm prussist. See paikneb eelpoolkirjeldatud kahe tõusva prussi vahel. Tõusvad 

diagonaalid 2 ja 3 on sõrestiku alumise vööga liidetud ühekordse tappliidese abil, mida 

kindlustavad 6 polti 20 mm läbimõõduga. Ülemise vööga seob neid diagonaale 

tammepakust kolmnurktugistik. Diagonaalide alumist ühendussõlme seob omakorda 

ülemise ühendusliidesega kolmest metallvardast tugi, jämedustega 20...25 mm. Neljas 

tõusev diagonaal pikkusega 265 cm koosneb taaskord kahest 15 cm x 15 cm prussist 

vahekaugusega samuti 15 cm ja see ristub teise langeva diagonaaliga, pikkus 258 cm, mis 

koosneb jällegi ühest 15 cm x 15 cm prussist. Viienda tõusva diagonaali pikkus on 261 cm, 
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see koosneb samuti kahest 15 cm x 15 cm prussist ja nendega ristub ühe 15 cm x 15 cm 

prussi näol kolmas langev diagonaal pikkusega 256 cm.  

Kõik diagonaalide ristumiskohad on ühendatud poltidega. Tõusvad diagonaalid 4 ja 5, 

samuti ka kõik langevad diagonaalid on nii alumise, kui ülemise vööga liidetud 

tammepuidust kolmnurktugistike abil. Diagonaalid on tugistikuga ühendatud lühikese 

metallvardaga. Ülemisel ja alumisel vööl vastakuti asetsevaid kolmnurktugistikke läbivad 

kolm püstist metallvarrast läbimõõduga 20 mm. 

 

3.2. Howe-tüüpi sõrestiku ehitustehniline ekspertiis 
 

Ekspertiis viidi läbi Tartu turuhoone vana Howe-tüüpi sõrestiku kohta. Mainitud sõrestik 

toodi 2001. aastal Eesti Maaülikooli territooriumile, kuna selle tehniline lahendus kujutab 

endast Eesti insenerikunsti seisukohast suurt väärtust. Uurimismetoodikana kasutati nn 

mittepurustavat meetodit ehk siis hinnati sõrestikku visuaalselt, puuriti resistograafiga 

kahjustunud kohtades ja mõõdeti puiduniiskust Brookhuis niiskusmõõturiga. Sõrestiku 

vaatlusel oli näha mitmeid kahjustusi. Kohe jäi silma, et sõrestik on ühest küljest ära 

vajunud, mis on tõenäoliselt tingitud konstruktsiooni teisaldamisest. Tõstmise käigus oli 

purunenud osa sõrestiku puitkonstruktsiooni detaile ülemises vöös ja vasakpoolse toe 

juures (vaadatuna Kreutzwaldi tänavalt). Purunemisest ja vajumisest tingituna oli nii 

vihmal kui lumesulamisveel ligipääs osale konstruktsioonile ja nii mõneski kohas leiti 

ekspertiisi käigus pruunmädanikku. Peamiselt leiti mädanikukahjustusi sõrestiku 

diagonaalide otstest ja alumisest vööst. Veel oli näha muljumiskahjustust alumise vöö ja 

survediagonaali kokkupuute kohas, mis ennekõike oli tingitud puidu muljumisest.  

Puidu niiskust mõõdeti terve sõrestiku ulatuses, nii okaspuidust detailides, kui ka 

tammepakkudes. Mõõtmistulemused kinnitasid, et silmaga tuvastatud kriitilistes kohtades 

oli puidu niiskus üle 20%, samas mujal sõrestikus oli puidu niiskus normpiirides.  

Kõik halvas olukorras olevad kohad said üle puuritud resistograafiga, et määrata puidu 

vastupanujääkristlõiget. Puurimise muutis keeruliseks asjaolu, et konstruktsiooni oli 

korduvalt tugevdatud nii terastõmbide kui muude -elementidega. Metalldetailide hulk ei 

võimaldanud mitmes kohtas puurida ja seetõttu ei andnud mõõtmistulemused kõikjal 

adekvaatseid tulemusi. Üldjoontes kinnitasid resistograafiuuringud, et nähtavalt 

kahjustatud kohtades oli ka puidu jääktugevus väiksem.  
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Sõrestiku demonteerimisega samaaegselt hinnati visuaalselt kuue kahjustunud koha 

ristlõiget (joonis 15). Vaatlused kinnitasid resistograafiga saadud tulemusi – puurimisel 

selgunud väiksema jääktugevusega kohad osutusid ka läbilõigete analüüsil pehkinuiks, 

näiteks joonisel 16 näha oleva mõõtepunkti 3 ristlõige. Seevastu mõõtepunktis 5, kus puidu 

niiskus oli alla 20%, oli ka ristlõikelt näha, et niiskusest tingitud puidukahjustused 

puudusid (joonis 17). Lisaks tuli välja, et metallplaatidega tugevdatud kohtades oli niiskus 

tunginud plaadi ja puidu vahele, mille tulemusena oli viimane neis kohtades täielikult 

pehastunud. Võib tõdeda, et konstruktsiooni puitosa hoidsidki koos metallelemendid. 

Joonis 15. Sõrestikule märgitud mõõtepunktid ehitustehnilise ekspertiisi tarvis  

(foto: K. Margna) 
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Joonis 16. Osaline ristlõige mõõtmispunktis 3 – metallelementide vahel niiskuskahjustusi 

saanud puit (foto: K. Margna) 

 

 

Joonis 17. Ristlõige mõõtmispunktis 5 – puidu niiskus oli ülemises vöös alla 20% ja 

ristlõikel puuduvad puidukahjustused (foto: K. Margna) 
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3.3. Sõrestike koormusarvutused kaasaegsete meetoditega 
 

3.3.1. Lumekoormus 

 

Lumekoormuse arvutamisel kasutati valemit  

𝑠 = 𝜇𝑖𝑠𝑘,      (3.1) 

kus  s on lumekoormuse normsuurus katusel, kN/m
2
; 

μi– lumekoormuse kujutegur; 

sk– lumekoormuse normsuurus maapinnal, kN/m
2
. 

 

Lumekoormus normaalolukorras 

Lumekoormus normaalolukorras Tartus maapinnal leiti standardist [4], mille järgi  

𝑠𝑘 = 1,5
kN

m2
. 

Tartu turuhoone katuse kalle on alla 15
°
, seetõttu võeti lumekoormuse kujuteguriks [4]

 

𝜇𝑖 = 0,8. 

Normatiivne lumekoormus katusel normaalolukorras leiti valemiga (3.1): 

𝑠1 = 0,8 ∙ 1,5 = 1,2
kN

m2. 

 

Lumekoormus lume kuhjumisel katuselaterna äärde 

Lumekoormuse arvutamisel lume kuhjumisel katuselaterna äärde lähtuti joonisel 18 

näidatud lume kuhjumise kujuteguritest μ1 ja μ2. Lumekoormuse kujuteguriks võeti 

vastavalt standardile [4] 

𝜇1 = 𝜇𝑖 = 0,8, kuna katuse kalle ≥ 15°. 

Summaarse lumehange kujuteguri leidmiseks kasutati valemit 

𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤,       (3.2) 

kus  μ2 on summaarne lumehange kujutegur; 

μs – allalibisemisest tekkinud lumehange kujutegur; 

μw – tuulest kantud lumehange kujutegur. 
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Joonis 18. Lumekoormuse kujutegurid katuseastme juures [4] 

Ülemiselt katuselt alla libisemisel tekkiva hange kujutegur, kui α < 15°, siis 

𝜇𝑠 = 0. 

Tuule mõjul kuhjuva lumehange kujutegur leiti valemiga 

𝜇𝑤 =
𝑏1+𝑏2

2ℎ
≤

𝛾ℎ

𝑠𝑘
  ,     (3.3) 

kus  μw on tuulest kantud lumehange kujutegur; 

b1 – kõrgema hoone osa laius vastavalt joonisele 18, m; 

b2 – madalama hoone osa laius vastavalt joonisele 18, m; 

h – katuseastme kõrgus vastavalt joonisele 18, m; 

γ – lume mahukaal, kN/m
2
; 

sk– lumekoormuse normsuurus maapinnal, kN/m
2
. 

 

Katuselaterna seina kõrgus oli 

ℎ = 1,62 m. 
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Hange pikkuseks arvestati 

𝑙𝑠 = 2ℎ = 2 ∙ 1,62 = 3,24 m. 

Lume mahukaaluks arvestati [4] 

𝛾 = 2
kN

m3. 

Eestis on tuule mõjul kuhjuva lumehange kujuteguri 𝜇𝑤 piirid 0,8 ≤  𝜇𝑤 ≤ 2,5. Tuule 

mõjul kuhjuva lumehange kujutegur katusele on seega 

𝜇𝑤 =
12+6,5

2∙1,62
= 5,71 ≥ 𝜇𝑤 =

2∙1,62

1,5
= 2,16. 

Summaarne lumehange kujutegur leiti vastavalt valemile (3.2):  

𝜇2 = 0 + 2,16 = 2,16. 

Normatiivne lumekoormus katusel lume kuhjumisel valguslaterna äärde vastavalt valemile 

(3.1) on seega 

𝑠2 = 0,8 ∙ 2,16 = 3,24
kN

m2. 

 

3.3.2. Tuulekoormus 

 

Tuulerõhkude väärtused katusepinnal leiti vastavalt valemile 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑒 ,     (3.4) 

kus we on konstruktsiooni välispinnale mõjuv tuulerõhk, kN/m
2
; 

 𝑞𝑝(𝑧𝑒) – tuule kiirusrõhk, kN/m
2
; 

 𝑧𝑒 – arvutuskõrgus, m; 

 𝑐𝑝𝑒 – tuulerõhutegur. 

Valemi kasutamiseks tuleb eelnevalt leida maastikutüübile vastav kiirusrõhk.  

Tabelis 2 on toodud tuule kiirusrõhud Eestis erinevate maastikutüüpide korral. 
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Tabel 2. Tuule kiirusrõhk Eestis erinevate maastikutüüpide korral sõltuvalt kõrgusest [5] 

Maastikutüüp 𝑧𝑚𝑖𝑛 (𝑚) Kiirusrõhk qp (
𝑁

𝑚2) 

0 
Meri või kaldapiirkond, mis on 

avatud merele 
1 𝑞𝑝 = 6,72ln2

𝑧

0,003
+ 47.02ln

𝑧

0,003
 

I 

Järved või tasane horisontaalne 

maastik madala rohutaolise 

taimkattega ja ilma takistusteta 

1 𝑞𝑝 = 7,96ln2
𝑧

0,01
+ 55,70ln

𝑧

0,01
 

II 

Maastik madala rohutaolise 

taimkattega ja üksikute 

takistustega (puud, hooned), mille 

vaheline kaugus võrdub vähemalt 

20-kordse kõrgusega 

2 𝑞𝑝 = 9,96ln2
𝑧

0,05
+ 69,75ln

𝑧

0,05
 

III 

Maastik, mis on kaetud ühtlase 

taimkattega või ehitistega või 

üksikute takistustega, mille 

vahekaugus ei ole suurem 20-

kordsest kõrgusest (maa-asulad, 

äärelinnad, ühtlase metsaga kaetud 

alad) 

5 𝑞𝑝 = 12,8ln2
𝑧

0,3
+ 89,64ln

𝑧

0,3
 

IV 

Maastik, kus vähemalt 15% 

pinnast on kaetud hoonetega, mille 

keskmine kõrgus ületab 15 m 

(linnaalad) 

10 𝑞𝑝 = 15,15ln2𝑧 + 106,6ln𝑧 

 

Tuule kiirusrõhu arvutamiseks kasutati IV maastikutüübile kehtivat valemit 

𝑞𝑝 = 15,15ln2𝑧 + 106,6ln𝑧,    (3.5) 

kus  qp on tuule kiirusrõhk, N/m
2
; 

z – arvutuskõrgus, m.𝑧 = ℎ = 15,07m, 

𝑞𝑝 = 15,15ln215,07 + 106,6ln15,07 = 399,19
N

m2 = 0,399
kN

m2. 

 

Tuulerõhk katusele küljelt 

Tuulerõhkude arvutamisel katuse külgtuule korral kasutati algandmetena Tartu turuhoone 

mõõtmeid, kõrgust ning katuse kallet, mille väärtused on toodud allpool. 

b on hoone mõõde tuule ristisihis, m 

d – hoone mõõde tuule pikisihis, m 

h – hoone kõrgus, m 

α – katuse kalle, ° 

𝑏 = 40,5 m 

𝑑 = 25,5 m 

ℎ = 15,07 m 

𝛼 = 9,30° 
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2ℎ = 2 ∙ 15,07 = 30,14 m 

2ℎ < 𝑏 => 𝑒 = 2ℎ = 30,14 m 

 

Joonisel 19 on näidatud tuulerõhu tsoonid, kui tuul puhub katusele küljelt. Tabelis 3 

asuvad tuulerõhutegurid kelpkatuse puhul vastavalt joonisel 19 näidatud tsoonidele, kui 

tuul puhub hoone küljelt. Tabelis 4 on välja toodud tuulerõhud vastavalt tabel 3 järgi 

saadud tuulerõhuteguritele. Tuulerõhk leiti kasutades valemit (3.4). 

 

 

Joonis 19. Kelpkatuse tuulerõhkude tsoonid külgtuule korral vastavalt standardile [6] ja 

Tartu turuhoone mõõtmetele  
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Tabel 3. Tuulerõhutegurid vastavalt joonisel 19 näidatud tsoonidele ja standardile [6] 

(külgtuul)  

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 0° 

F G H I J K L M 

 𝐶𝑝𝑒 

0,081 0,081 0,081 
-0,381 -0,762 -0,843 -1,281 -0,6 

-1,376 -1,038 -0,479 

 

Tabel 4. Tuulerõhud vastavalt joonisel 19 näidatud tsoonidele (külgtuul) 

Katuse kaldenurk  

𝛼 = 9,30°   

Tuule suund 𝜃 = 0° 

F G H I J K L M 

 𝑤𝑒 (
kN

 m2) 
0,032 0,032 0,032 

-0,152 -0,304 -0,337 -0,511 -0,24 
-0,549 -0,414 -0,191 

 

 

Tuulerõhk katuse otsalt 

Tuulerõhkude arvutamisel katuse otsalt tuule korral kasutati algandmetena turuhoone 

mõõtmeid, kõrgust ning katuse kallet, mille väärtused on toodud allpool. 

b – hoone mõõde tuule ristisihis, m 

d – hoone mõõde tuule pikisihis, m 

h – hoone kõrgus, m 

α – katuse kalle, ° 

𝑏 = 25,5 m 

𝑑 = 40,5 m 

ℎ = 15,07 m 

𝛼 = 9,30° 

2ℎ = 2 ∙ 15,07 = 30,14 m 

2ℎ < 𝑏 => 𝑒 = 2ℎ = 30,14 m 

 

Joonisel 20 on näidatud tuulerõhu tsoonid, kui tuul puhub katuse otsale. Tabelis 5 on 

esitatud tuulerõhutegurid kelpkatuse puhul vastavalt joonisel 20 näidatud tsoonidele, kui 

tuul puhub otsale. Tabelis 6 on esitatud tuulerõhud vastavalt tabelist 5 saadud 

tuulerõhuteguritele. Tuulerõhk on leitud valemiga (3.4). 
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Joonis 20. Kelpkatuse tuulerõhu tsoonid otsatuule korral vastavalt standardile [6] ja 

turuhoone mõõtmetele 

 

Tabel 5. Tuulerõhutegurid vastavalt joonisel 20 näidatud tsoonidele ja standardile [6] (tuul 

puhub hoone otsale) 

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 90° 

F G H I J L M N 

 𝐶𝑝𝑒 

0,032 0,032 0,032 
-0,152 -0,304 -0,511 -0,24 -0,36 

-0,549 -0,414 -0,191 
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Tabel 6. Tuulerõhud vastavalt joonisel 20 näidatud tsoonidele (tuul puhub hoone otsale) 

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 90° 

F G H I J L M N 

𝑤𝑒 (
kN

 m2)  
0,032 0,032 0,032 

-0,152 -0,304 -0,511 -0,24 -0,144 
-0,549 -0,414 -0,191 

 

 

Tuulerõhk valguslaternale katuse küljelt 

Tuulerõhkude arvutamisel katuse külgtuule korral kasutati algandmetena turuhoone 

valguslaterna mõõtmeid, hoone kõrgust ning katuse kallet, mille väärtused on toodud 

alljärgnevalt: 

b – valguslaterna mõõde tuule ristisihis, m 

d – valguslaterna mõõde tuule pikisihis, m 

h – hoone kõrgus, m 

α – katuse kalle, ° 

𝑏 = 27,5 m 

𝑑 = 12,5 m 

ℎ = 15,07 m 

𝛼 = 9,30° 

2ℎ = 2 ∙ 15,07 = 30,14 m 

2ℎ > 𝑏 => 𝑒 = 𝑏 = 27,5 m 

 

Joonisel 21 on näidatud tuulerõhu tsoonid, kui tuul puhub katusele küljelt. Tabelis 7 on 

tuulerõhutegurid kelpkatuse puhul vastavalt joonisel 21 näidatud tsoonidele, kui tuul puhub 

valguslaternale küljelt. Tabelis 8 on esitatud tuulerõhud vastavalt tabel 7 andmetele. 

Tuulerõhk leiti valemiga (3.4). 
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Joonis 21. Valguslaterna tuulerõhkude tsoonid külgtuule korral vastavalt standardile [6] ja 

turuhoone valguslaterna mõõtmetele 

 

Tabel 7. Tuulerõhutegurid vastavalt joonisel 21 näidatud tsoonidele ja standardile [6] (tuul 

puhub valguslaterna küljelt) 

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 0° 

F G H I J K L M 

 𝐶𝑝𝑒 

0,081 0,081 0,081 
-0,381 -0,762 -0,843 -1,281 -0,6 

-1,376 -1,038 -0,479 

 

Tabel 8. Tuulerõhud vastavalt joonisel 21 näidatud tsoonidele (tuul puhub valguslaterna 

küljelt) 

Katuse kaldenurk  

𝛼 = 9,30°   

Tuule suund 𝜃 = 0° 

F G H I J K L M 

  𝑤𝑒 (
kN

 m2) 
0,032 0,032 0,032 

-0,152 -0,304 -0,337 -0,511 -0,24 
-0,549 -0,414 -0,191 

 

Tuulerõhk valguslaterna katuse otsale 

Tuulerõhkude arvutamisel katuse otsale kasutati algandmetena valguslaterna mõõtmeid, 

hoone kõrgust ning katuse kallet, mille väärtused on toodud alljärgnevalt. 

b – valguslaterna mõõde tuule ristisihis, m 

d – valguslaterna mõõde tuule pikisihis, m 
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h – hoone kõrgus, m 

α – katuse kalle, ° 

𝑏 = 12,5 m 

𝑑 = 27,5 m 

ℎ = 15,07 m 

𝛼 = 9,30° 

2ℎ = 2 ∙ 15,07 = 30,14 m 

2ℎ > 𝑏 => 𝑒 = 𝑏 = 12,5 m 

 

Joonisel 22 on näidatud tuulerõhu tsoonid kui tuul puhub katuse otsale. Tabelis 9 on 

tuulerõhutegurid kelpkatuse puhul vastavalt joonisel 22 näidatud tsoonidele, kui tuul tuleb 

valguslaterna otsale. Tabelis 10 on esitatud tuulerõhud vastavalt tabel 9 järgi saadud 

tuulerõhuteguritele. Tuulerõhk on leitud valemiga (3.4). 

 

Joonis 22. Valguslaterna tuulerõhu tsoonid otsatuule korral vastavalt standardile [6] ja 

valguslaterna mõõtmetele 



 46       

 

Tabel 9. Tuulerõhutegurid vastavalt joonisel 22 näidatud tsoonidele ja standardile [6] (tuul 

puhub valguslaterna otsale) 

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 90° 

F G H I J K L M N 

 𝐶𝑝𝑒 

0,032 0,032 0,032 
-0,152 -0,304 -0,337 -0,511 -0,24 -0,36 

-0,549 -0,414 -0,191 

 

Tabel 10. Tuulerõhud vastavalt joonisel 22 näidatud tsoonidele (tuul puhub valguslaterna 

otsale) 

Katuse kaldenurk   

α =9,30° 

Tuule suund 𝜃 = 90° 

F G H I J K L M N 

𝑤𝑒 (
kN

 m2)  
0,032 0,032 0,032 

-0,152 -0,304 -0,337 -0,511 -0,24 -0,144 
-0,549 -0,414 -0,191 

 

 

Tuulerõhk valguslaterna seinale 

Tuulerõhkude arvutamisel valguslaterna seinale kasutati algandmetena valguslaterna 

mõõtmeid ja hoone kõrgust, mille väärtused on toodud alljärgnevalt. 

b – valguslaterna mõõde tuule ristisihis, m 

d – valguslaterna mõõde tuule pikisihis, m 

h – hoone kõrgus, m 

𝑏 = 27,5 m 

𝑑 = 12,5 m 

ℎ = 15,07 m 

2ℎ = 2 ∙ 15,07 = 30,14 m 

2ℎ > 𝑏 => 𝑒 = 𝑏 = 12,5 m 

 

Joonisel 23 on näidatud tuulerõhu tsoonid tuulealusel ja külgseinal. Tabelis 11 asuvad 

tuulerõhutegurid valguslaterna püstseinal vastavalt joonisel 23 näidatud tsoonidele. Tabelis 

12 on esitatud tuulerõhud vastavalt tabel 11 järgi saadud tuulerõhuteguritele. Tuulerõhk on 

leitud valemiga (3.4). 
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Joonis 23. Ristkülikpõhiplaaniga valguslaterna püstseinte koormustsoonid vastavalt 

standardile [6] ja valguslaterna mõõtmetele 

 

Tabel 11. Tuulerõhutegurid valguslaterna püstseinale vastavalt joonisel 23 näidatud 

tsoonidele ja standardile [6] 

𝐶𝑝𝑒 
A B D E 

-1,2 -0,8 0,72 -0,32 

 

Tabel 12. Tuulerõhud valguslaterna püstseinale vastavalt joonisel 23 näidatud tsoonidele 

 𝑤𝑒 (
kN

 m2) 

A B D E 

-480,24 -320,16 288,14 -129,54 

 

 

3.3.3. Omakaal 

 

Katuse kandvaks konstruktsiooniks on kuus puitsõrestikku (neli Tušereri rõngastüüblitega 

sõrestikku ja kaks Howe-tüüpi puidust sõrestikku), mille peale kinnituvad roovtalad 

ristlõikega 200x280 mm ja nende peale omakorda 900 mm sammuga kinnitatud sarikad 

ristlõikega 100x150 mm. Roovid mõõtmetega 35x50 mm on sarikatele kinnitatud 100 mm 

sammuga, mis omakorda on kaetud katuseplekiga. 

Sõrestiku alumisele vööle on kinnitatud turuhoone lagi. Vahetult sõrestikule on kinnitatud 

lae kandetalad ristlõikega 118x230 mm (sammuga 2,15 m). Kandetaladele on omakorda 

kinnitatud talad ristlõikega 115x100 mm (sammuga 1 m). Laetalade vahele on laotatud  
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10 cm paksune turbapuru kiht. See on laotatud 25 mm paksusele vahelaudisele ja 

isoleerpapile. Vahelaudise alla, mõlemale poole laetalasid on kinnitatud latid ristlõikega 

50x40 mm. Viimase kihina on lattide külge kinnitatud hööveldatud laudis paksusega  

25 mm. Kõik sarikad, mis on müügisaalist nähtavad, on kaetud 25 mm paksuse laudisega. 

Valguslaterna otsaseinal on 150x150 mm ristlõikega postide samm 2,11 m ning küljeseinal 

on sama ristlõikega postide samm 5,45 m. Valguslatern on nii seest- kui väljaspoolt kaetud 

25 mm paksuse laudisega. 

Omakaalu arvutamisel lähtuti standardist. [7] Tabelis 13 on esitatud sõrestikule mõjuvad 

omakaalukoormused. Konstruktsioonikihi mõõtmed (kõrgus, laius, samm) on võetud  

1937. aasta Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni projekist [18]. Ehitusmaterjalide 

tihedused ehk mahukaalud ning osavarutegurid võeti Ehituskonstruktori käsiraamatust ja 

standardist. [5,7] Normatiivne omakaalukoormus arvutati valemiga 

𝐺𝑘 =
ℎ𝑏

𝑠
𝛾,       (3.6) 

kus  Gk on normatiivne omakaalukoormus, kN/m²; 

 h – materjali kõrgus, m; 

 b – materjali laius, m; 

 s – materjali samm, m; 

 γ – materjali tihedus ehk mahukaal, kN/m³. 

Arvutuslik omakaalukoormus leiti valemiga 

𝐺𝑑 = 𝐺𝑘𝛾𝐺,       (3.7) 

kus  Gd on arvutuslik omakaalukoormus, kN/m²; 

 γG – osavarutegur. 
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Tabel 13. Tartu turuhoone sõrestikule mõjuvad omakaalukoormused 

Konstruktsiooni kiht 

Kõrgus 

(m) 

Laius 

(m) 

Samm 

(m) 

Tihedus  

(kN/m³) 

Normatiivne 

omakaalu-

koormus 

(kN/m²) 

Osavaru-

tegur 

Arvutuslik 

omakaalu-

koormus 

(kN/m²) 

KATUS               

Valtsplekk - - - - 0,060 1,2 0,07 

Roov 0,051 0,038 1,00 4,2 0,001 1,2 0,001 

Sarikad 0,15 0,10 0,90 4,2 0,140 1,2 0,17 

Kandetalad 0,25 0,23 2,20 4,2 0,110 1,2 0,13 

Valguslaterna 

laelaudis 0,025 - - 4,2 0,110 1,2 0,13 

VALGUSLATERNA 

SEIN 

       Seina postid 0,15 0,15 2,11 4,2 0,045 1,2 0,05 

Seina postid 0,15 0,15 5,45 4,2 0,017 1,2 0,02 

2 x Laudis 0,025 - - 4,2 0,210 1,2 0,25 

LAGI 

       Kandetalad 0,23 0,18 2,15 4,2 0,088 1,2 0,11 

Turbapuru 0,10 - - 6,0 0,600 1,2 0,72 

Laetalad 0,20 0,15 1 4,2 0,130 1,2 0,16 

2 x Latid 0,05 0,04 1 4,2 0,017 1,2 0,02 

2 x Laudis  0,025 - - 4,2 0,210 1,2 0,25 

SÕRESTIK 

       2 x Laudis 0,025 - - - 0,210 1,2 0,25 

 

 

3.4. Sisejõudude võrdlev analüüs 
 

Katusesõrestikes mõjuvate sisejõudude võrdlusel lähtuti 1937. aastal N. Oll’i ja H. Tari 

Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni projektis esitatud sisejõudude väärtustest. Projektis 

esitatud sisejõude võrreldi programmiga Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

2014 arvutatud sisejõududega. Magistritöö arvutustes kasutati koormuseid, mis esimesel 

juhul olid võetud Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni projektist ning teisel juhul 

rajanesid 2015. aastal kehtivatel standarditel. Järgnevalt analüüsitakse sisejõude 

sõrestikutüübiti. 

Tušereri rõngastüüblitega sõrestikke on Tartu turuhoone katusekonstruktsioonis kokku neli 

– keskmise sõrestikuna. Tušereri rõngastüüblitega sõrestiku puhul võrreldi sisejõudusid 

järgmiste koormuste korral: alaliskoormus, lumekoormus üle terve katuse, lumekoormus 

poolel katusel ning tuulekoormus hoone küljelt (liikuva toe ja liikumatu toe poolt). 
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Tulemustest järeldub, et N. Oll’i määratud sisejõud said kinnituse programmiga arvutatud 

samamärgiliste sisejõudude näol (Lisa 2). Tabelist 14 on näha, et tänapäevase 

programmiga arvutatud sisejõud olid N. Oll’i projektis esitatud sisejõududega võrreldes 

suhteliselt sarnased. Keskmised sisejõudude erinevused ulatusid maksimaalselt 0,69 kN-ni. 

Väikseimad erinevused programmiga arvutatud sisejõudude ning N. Oll’i Cremona 

diagrammi abil leitud sisejõudude vahel esinesid tuulesurve korral. Seega, võib järeldada, 

et 1930-ndatel kasutusel olnud Cremona diagrammi abil sisejõudude määramismetoodika 

oli sama täpne kui tänapäevane arvutite kasutamisel rajanev metoodika. 

Tabel 14. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Tušereri rõngastüüblitega sõrestikus 

elementide kaupa, vahe on arvutatud N. Oll’i 1937. aasta projektis esitatud sisejõudude 

ning programmiga samade koormustega arvutatud sisejõudude vahel  

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö 0,69 0,49 0,28 0,19 0,19 

Alumine vöö 0,63 -0,36 -0,20 -0,18 -0,13 

Postid 0,05 0,08 0,04 0,01 0,01 

Diagonaalid -0,03 -0,09 -0,04 0,01 0,01 

 

Tabelis 15 on esitatud Tušereri rõngastüüblitega sõrestiku sisejõudude võrdlus N. Oll’i 

esitatud ning tänapäevaste kehtivate koormusarvutuste alusel leitud andmete vahel. 

Võrreldes tabelis 14 esitatud erinevustega, on tabelis 15 esitatud sisejõudude erinevused 

märkimisväärselt suuremad, ulatudes kuni 12,11 kN-ni. 

Alaliskoormuse korral olid programmiga arvutatud sisejõud N. Oll’i projektis esitatud 

sisejõududest märkimisväärselt väiksemad, ulatudes 11,07 kN-ni. Peamise erinevuste 

põhjusena võib välja tuua asjaolu, et 1937. aastal kehtinud puidu mahukaal oli 5,34 kN/m
3
, 

kuid tänapäeval kasutatakse puidu mahukaalu 4,2 kN/m
3
 (tugevusklassi C24 saematerjali 

puhul). Lisaks on sõrestikus kasutatud sõlmedes tammepakke, mis on oluliselt suurema 

mahukaaluga, mida programmi arvutustes pole arvestatud. 

Lumekoormusest (lumi üle terve katuse) tingitud sisejõud olid tänapäevaste normide järgi 

arvutades keskmiselt 40% suuremad N. Oll’i esitatud sisejõududest (Lisa 2). Erinevused 

olid suuresti tingitud sellest, et valguslaterna ümber arvestatakse tänapäevaste normide 

järgi nn lumekoti tekkimise ohuga. 
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Nagu on toodud jaotises 3.3.2, on suurimad tuulekoormused kelpkatuse korral tõstvad 

jõud. Sellest tingituna on N. Oll’i esitatud ja programmiga arvutatud tuulesurvel sisejõud 

erimärgilised (Lisa 2). Projekti järgi kasutas N. Oll vastava aja standardeid ja norme, 

millest võib järeldada, et siis ei käsitletud katust tõstvaid tuulerõhke sisejõudude 

arvutamisel. 

Tabel 15. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Tušereri rõngastüüblitega sõrestikus, 

vahe on arvutatud N. Oll’i 1937. aastal projektis esitatud sisejõudude ning programmiga 

kehtivate koormustega arvutatud sisejõudude vahel 

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö 11,07 -12,11 -7,26 6,38 6,38 

Alumine vöö -7,73 11,26 6,57 -4,87 -7,59 

Postid 0,78 0,23 -0,03 0,22 0,22 

Diagonaalid -0,24 -1,72 -0,76 0,42 0,42 

 

Howe-tüüpi sõrestikku on Tartu turuhoone katusekonstruktsioonis kasutatud kahel korral 

otsmiste sõrestikena. Selle sõrestiku puhul võrreldi sisejõude järgmiste koormuste korral: 

alaliskoormus, lumekoormus üle terve katuse, lumekoormus poolel katusel, tuulekoormus 

hoone otsalt, tuulekoormus hoone küljelt (liikuva toe ja liikumatu toe poolt). Tulemustest 

järeldub (Lisa 3), et H. Tari leitud sisejõud said kinnitust programmiga arvutatud 

samamärgiliste sisejõududega. Tabelist 16 on näha, et 1930-ndatel aastatel H. Tari 

Cremona diagrammi abil leitud sisejõud ei erine suuresti tuulesurve korral tänapäevase 

programmiga arvutatud sisejõudude väärtustest. Kuid alalis- ja lumekoormuse korral olid 

erinevused suuremad, ulatudes kuni 1,42 kN-ni. Samas tuli välja, et kõik tänapäevase 

programmiga arvutatud sisejõud olid H. Tari projektis esitatud sisejõududest väiksemad. 

Alaliskoormuse korral olid H. Tari projektis ülemise vöö elementidele rakenduvad 

survejõud keskmiselt 1,26 kN suuremad ja alumise vöö elementidele rakenduvad 

tõmbejõud keskmiselt 1,42 kN suuremad kui programmiga arvutatud sisejõud. Eeldades, et 

programmiga arvutatud sisejõud on täpsemad, viitab see asjaolule, et algne sõrestik oli 

mõnevõrra üledimensioneeritud ja elementide ristlõiked oleks võinud olla väiksemad.  
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Tabel 16. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Howe-tüüpi sõrestikus elementide 

kaupa, vahe on arvutatud H. Tari poolt 1937. aastal projektis esitatud sisejõudude ning 

programmiga samade koormustega arvutatud sisejõudude vahel  

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuule-

surve 

otsalt 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö 1,26 0,54 0,15 0,09 0,03 0,03 

Alumine vöö -1,42 -0,62 -0,32 -0,12 -0,03 -0,02 

Postid -0,22 -0,11 0,03 -0,03 -0,04 0,00 

Diagonaalid 0,62 0,21 0,11 0,05 0,00 0,00 

 

Tabelis 17 on võrreldud H. Tari esitatud sisejõude kehtivate koormusnormide järgi 

arvutatud sisejõududega. Võrreldes tabelis 16 esitatud erinevustega on tabelis 17 esitatud 

sisejõudude erinevused märkimisväärselt suuremad, ulatudes kuni 24,49 kN-ni.  

Alaliskoormuse korral olid tänapäevase programmiga arvutatud sisejõud H. Tari projektis 

esitatud sisejõududest väiksemad, ulatudes kuni 3 kN-ni. Nagu ka Tušereri 

rõngastüüblitega sõrestiku puhul on mittekattuvus suuresti tingitud puidu mahukaalust. 

Samas, Howe-tüüpi sõrestiku korral olid erinevused väiksemad kui Tušereri 

rõngastüüblitega sõrestiku sisejõudude võrdluses. See võib olla tingitud asjaolust, et Howe-

tüüpi sõrestik pidi suuremas ulatuses kandma laekoormust, mille üks osa oli ka 10 cm 

paksune turbakiht. Kehtivate koormuste alusel sisejõudude arvutamisel kasutati käesolevas 

magistritöös turba mahukaalu 6,0 kN/m
3
, kuid 1937. aastal oli turba mahukaaluna 

kasutusel 2,26 kN/m
3
.  

Lumekoormusest (lumi üle terve katuse) tingitud sisejõud olid tänapäevaste normide järgi 

arvutades keskmiselt 2,6 korda suuremad H. Tari esitatud sisejõududest (Lisa 3). 

Erinevused olid suuresti määratud sellest, et valguslaterna ümber arvestatakse tänapäevaste 

normide järgi nn lumekoti tekkimise ohuga. 

Nagu on välja toodud jaotises 3.3.2, on suurimad tuulekoormused kelpkatuse korral tõstvad 

jõud. Sellest tingituna on H. Tari esitatud ja programmiga arvutatud tuulesurvel sisejõud 

erimärgilised (Lisa 3). Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni projekti järgi kasutas H. Tari 

vastava aja standardeid ja norme, millest võib järeldada, et siis ei käsitletud katust tõstvaid 

tuulerõhke sisejõudude arvutamisel.  
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Tabel 17. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Howe-tüüpi sõrestikus elementide 

kaupa, vahe on arvutatud H. Tari 1937. aastal projektis esitatud sisejõudude ning 

programmiga kehtivate koormustega arvutatud sisejõudude vahel  

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuule-

surve 

otsalt 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö 2,67 -23,63 -13,03 10,67 5,61 5,60 

Alumine vöö -3,00 24,49 13,46 -11,03 -5,20 -7,37 

Postid -0,37 2,37 1,53 -1,01 -0,45 -0,41 

Diagonaalid 1,25 -6,13 -3,51 2,75 1,44 1,44 

 

Lisaks ülalmainitud sisejõudude arvutustele, tehti käesoleva magistritöö raames ka Howe-

tüüpi sõrestikule lisaarvutused, kus võeti arvesse ka projekti joonistes esitatud 

topeltdiagonaalid. H. Tari esitatud sisejõudude arvutused on tehtud arvestades vaid 

tõusvaid diagonaale. Langevate diagonaalide väljajätmine arvutustest võis olla tingitud 

asjaolust, et topeltdiagonaalid muudavad sisejõudude arvutused staatikaga määramatuks 

ning Cremona diagrammi abil ei ole võimalik staatikaga määramatut sõrestikku arvutada. 

Samas on vaid tõusvaid diagonaale arvestavate arvutustega olnud võimalik 

dimensioneerida sõrestik. Nii jääbki arusaamatuks langevate diagonaalide vajadus 

sõrestikus, mida käesolevas magistritöös uuriti alljärgneva sisejõudude arvutusega. 

Topeltdiagonaalidega sõrestikus olid alaliskoormuse korral sisejõud kuni 1,77 kN 

väiksemad kui ainult tõusvate diagonaalidega sõrestikus (tabelid 18 ja 19).  

Lumekoormuse korral muutusid ülemise vöö survejõud suuremaks ja alumise vöö 

tõmbejõud väiksemaks. Postides ja diagonaalides muutis langevate diagonaalide lisamine 

rakenduvaid jõudusid vähesel määral kord suuremaks, kord väiksemaks, kuid mõnede 

postide puhul muutus tõmbejõud survejõuks. Samas osutusid langevad diagonaalid 

tänapäevaste lumekoormustega arvutamisel sõrestikus olulisteks, kuna neile langesid 

suured,  kuni 49,13 kN-sed (lumesurve poolel katusel) survejõud (Lisa 4).  

Tuulesurve korral tõi langevate diagonaalide lisamine sisejõududesse kaasa vaid väikseid 

muutusi. Sel juhul tekkisid survejõud vaid mõnesse üksikusse langevasse diagonaali. See 

lükkab ümber ka hüpoteesi, et topeltdiagonaalide lisamine oli olnud vajalik tuulesurve 

vastuvõtmiseks.  
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Lisaks, nii lume- kui alaliskoormuse korral, tekkisid langevates diagonaalides tõmbejõud. 

Kuna sõrestikus on diagonaalide ja vöö fikseerimiseks kasutatud keermeta metallpulki, siis 

ei rakendu nendes tõmbejõuga diagonaalides sisejõudusid ning jääb selgusetuks nende 

diagonaalide vajalikkus sõrestikus. Käesolevas töös jäi selgitamata, kas ja millised 

korrosioonist ja niiskest puidust tingitud hõõrdejõud võivad sellises sõlmes lisaks tekkida 

ning kas sellised sõlmed on üldse võimelised tõmmet vastu võtma. Seega oleks vajalik 

edaspidistes uurimistöödes teha katseid sellistele liidetele või selgitada teoreetiliste 

arvutuste teel mainitud probleemi olemust. 

Topeltdiagonaalide lisamise eesmärgiks võis olla ka sõrestiku jäigastamine sõrestiku 

monteerimiseks, kuid tõendada seda ajalooliste allikate põhjal ei õnnestunud. Seega oleks 

vajalik edaspidistes uurimistöödes süvendatult otsida algmaterjale, kus võiks kirjas olla 

topeltdiagonaalide kasuks otsustamise põhjused. 

 

Tabel 18. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Howe-tüüpi sõrestikus elementide 

kaupa, kui arvestatud on ka langevaid topeltdiagonaale. Esitatud on sisejõudude vahed, kui 

arvutustes on arvestatud, kas ainult tõusvaid diagonaale või topeltdiagonaale (kasutati  

H.Tari poolt 1937. aastal projektis esitatud koormusi)  

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuule-

surve 

otsalt 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö 0,94 -0,25 -0,17 -0,08 0,01 0,02 

Alumine vöö -1,77 -0,04 -0,09 -0,04 0,01 0,02 

Postid -1,17 -0,35 -0,30 -0,13 0,02 0,04 

Tõusvad 

diagonaalid 
0,91 0,18 0,16 0,07 -0,01 -0,02 
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Tabel 19. Keskmised sisejõudude erinevused (kN) Howe-tüüpi sõrestikus elementide 

kaupa, kui arvestatud on ka langevaid topeltdiagonaale. Esitatud on sisejõudude vahed, kui 

arvutustes on arvestatud ainult tõusvaid diagonaale või topeltdiagonaale (2015. aastal 

kehtivaid koormusi)  

Sõrestiku 

element 

Alalis- 

koormus 

Lumi üle 

terve 

katuse 

Lumi 

poolel 

katusel 

Tuule-

surve 

otsalt 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

B liikuv) 

Tuulesurve 

küljelt (tugi 

A liikuv)  

Ülemine vöö -0,26 -0,65 -0,54 0,07 0,04 0,12 

Alumine vöö -0,42 -0,76 -0,58 0,10 0,06 0,13 

Postid -0,81 -1,61 -1,24 0,20 0,12 0,27 

Tõusvad 

diagonaalid 
0,51 1,01 0,78 -0,13 -0,07 -0,17 

 

 

3.5. Läbipainde võrdlev analüüs 
 

Tušereri rõngastüüblitega sõrestikule on N. Oll’i ja H. Tari 1937. aastal koostatud projektis 

esitatud koormuskatsete tulemused. Seega võrreldi projektis esitatud mõõtmistulemusi 

programmiga saadavate läbipainetega. Algne koormamiskatse tehti kogu sõrestikule ning 

seejärel mõõdeti nivelliiri ja sõlmedele kinnitatud mõõtepulkade abil vajumist sõrestiku 

kolmes punktis (joonis 24). Ajutine koormus arvestati 1,5-kordselt, kuna puuduv omakaal 

arvestati ühekordselt. Koormamiseks tarvitati 7155 telliskivi kogukaaluga 28,7 tonni, mis 

asetati sõrestikule ööpäevaliste vahedega kolmes osas. Sarnaselt koormuse lisamisega 

eemaldati koormus järkjärguliselt kolmes osas. Kuna punktis number 1 oli mõõtepulk 

koormamise käigus oma kohalt nihkunud, siis selle punkti koormamistulemusi arvesse ei 

võetud. [17,18] 

Punkt number 2 vajus koormamise tulemusena 2,55 cm ning koormuse eemaldamise järel 

jäi läbipaindeks 0,85 cm. Kuna enne proovikoormamist oli sõrestik omakaalu, katuse ja lae 

osalise raskuse mõjul (18 tonni) läbi paindunud 4,65 cm, siis pärast proovikoormamist oli 

antud punktis lõplik läbipaine 5,50 cm. [17,18] 

Punkt number 3 vajus koormamise tulemusena 2,30 cm ning koormuse eemaldamise järel 

jäi läbipaindeks 0,55 cm. Kuna projektist ega tehnilisest aruandest polnud võimalik välja 

lugeda punkti 3 alaliskoormusest tingitud läbipainde ulatust, siis ei ole ka täpselt teada 
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selle punkti lõplik läbipaine. Võib aga eeldada, et lõplik läbipaine jäi samuti 5 cm juurde 

nagu punkti 2 puhul. [17,18] 

Programmiga Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 läbipainde 

arvutamisel kasutati samu koormusi nagu projektis kirjeldatud. Jooniselt 25 on näha, et 

punktis 2 saadi programmi arvutuste tulemusena lõplikuks läbipaindeks 4,3 cm ning 

punktis 3 3,6 cm. Seega pidas paika hüpotees, et programmiga saadud läbipainete 

väärtused olid väiksemad proovikoormamisel saadud tulemustest, kuna programm ei 

arvesta liidete järeleandvust ega puidu roomeomadusi. 

 

Joonis 24. Tušereri rõngastüüblitega sõrestikule 1937. aastal tehtud proovikoormamise 

mõõtepunktid 1-3 [18] 

 

Joonis 25. Tušereri rõngastüüblitega sõrestiku sõlmede vajumisdiagramm tänapäevase 

programmiga arvutades 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev magistritöö keskendus insenertehnilisele vaatamisväärsusele Tartu linnapildis – 

Tartu turuhoonele ja ennekõike selle ajaloolisele katusekonstruktsioonile, mis omal ajal oli 

Eesti inseneritarkuse ja -oskuste tippsaavutus. Tartu turuhoone arhitektiks oli V. Tippel. 

1937. aastal valminud hoone on kõrge saaliga ühekorruseline terrasiitkrohvi ja toskaana 

poolsammastega ning alates 1997. aastast arvel kultuurimälestiste riiklikus registris.  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada katusesõrestike projekteerijad ning võrrelda 

tänapäevaseid ja 1930-ndatel aastatel teostatud tugevusarvutusi projekteeritud sõrestike 

põhjal. Töö eesmärgid ja uurimisüledanded said edukalt täidetud. Uurimistöö käigus toodi 

välja järgmised punktid:  

1) täpsutati Tartu turuhoone ja selle algse sõrestiku ajalugu; 

2) esitati Tartu turuhoone 1937-2000 kasutuses olnud puitsõrestike tehniline kirjeldus; 

3) tehti Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone juures eksponeeritud Howe-tüüpi 

sõrestiku kohta ehitustehniline ekspertiis; 

4) analüüsiti võrdlevalt Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni sisejõude ja sõrestiku 

läbipainet, kasutades 1937. aastal tehtud ja käesolevas magistritöös arvutatud 

tulemusi; 

5) toodi välja täiendavad uurimisteemad seoses antud magistritööga. 

1. Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni orginaaljoonised arvati viimase ajani kadunud 

olevat, säilinud olid vaid laetalade ja sarikate plaan. Uurimustöö käigus selgus, et 

Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaasis oli mitmeid Tartu turuhoonega seotud 

dokumente. Täpsem järelepäring näitas, et sealhulgas oli arhiveeritud ka Tartu turuhoone 

katuse kandekonstruktsiooni originaalprojekt.  

Turuhoone katuse sõrestikkonstruktsiooni on projekteerinud Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia ehitusmehaanika ja -konstruktsioonide kateedri rajaja tehnikakandidaat Nikolai 

Oll, osades töölõikudes on projekteerijaks olnud ka Hans Tari. Nikolai Oll on 

projekteerinud katusekonstruktsioonide Tušereri rõngastüüblitega (kirjanduses kasutusel ka 

Tuchscherer nime all) sõrestikud, samuti turuhoone puidust vaivundamendid. Hans Tari on 

projekteerinud Howe-tüüpi sõrestikud. 
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2. Turuhoone katusekandjateks olid puit-metallsõrestikud. Lihahalli lae ja katuse 

peakandjateks on neli Tušereri rõngastüüblitega sõrestikku ja kaks Howe-tüüpi puidust 

sõrestikku. Sõrestike põhiliseks ehitusmaterjaliks on okaspuit, tammepuust detaile on 

kasutatud konstruktsiooni enam survet vastuvõtvates sõlmedes, samuti on karkassi 

tugevduseks kasutatud metallvardaid ja -plaate. 

3. Käesolevat magistritööd alustades seisis Tartu turuhoone Howe-tüüpi sõrestik 

omalaadse eksponaadina veel Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone kõrval, mistõttu 

oli võimalik näidist kohapeal mõõdistada ja uurida. Ehitustehnilise ekspertiisi tulemustest 

selgus, et sõrestik oli tõenäoliselt konstruktsiooni teisaldamisel saanud kahjustada ning 

purunenud olid sõrestiku puitkonstruktsiooni mõned detailid ülemises vöös ja vasakpoolse 

toe juures. Purunemisest ja vajumisest tingituna oli nii vihmal kui lumesulamisveel soodne 

ligipääs osale konstruktsiooni detailidest ja nii mõneski kohas leiti pruunmädanikku. Veel 

oli näha kahjustust alumist vööd ja survediagonaali ühendavas sõlmes, mis ennekõike oli 

tingitud puidu muljumisest. Mõõtmistulemused kinnitasid, et silmaga tuvastatud 

kahjustuspiirkondades oli puidu niiskus üle 20%, samas mujal sõrestikus oli puidu niiskus 

normi piires. Resistograafiga puurimise muutis keeruliseks asjaolu, et konstruktsiooni oli 

korduvalt tugevdatud nii terastõmbide kui muude teraselementidega. Üldjoontes kinnitasid 

resistograafiuuringud, et nähtavalt kahjustatud kohtades oli ka puidu jääktugevus 

vähenenud. Demonteerimisel tehtud lõiked kinnitasid resistograafiga saadud tulemusi. 

Lisaks osutus, et metallplaatidega tugevdatud kohtades oli niiskus tunginud metallplaadi ja 

puidu vahele, mille tulemusena oli puit seal täielikult pehastunud. 

4. Tartu turuhoone katusesõrestikes mõjuvate sisejõudude võrdlusel lähtuti 1937. aastal N. 

Oll’i ja H. Tari Tartu turuhoone katusekonstruktsiooni projektis esitatud sisejõudude 

väärtustest ning programmiga Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 

arvutatud sisejõududest. Arvutustes kasutati koormusi, mis esimesel juhul olid võetud 

turuhoone katusekonstruktsiooni projektist ning teisel juhul baseerusid 2015. aastal 

kehtivatel standarditel. 

1937. aasta sisejõudude arvutusi ja samade koormustega programmis tehtud arvutusi 

võrreldes selgus, et sisejõudude väärtused olid alati samamärgilised. Samas osutus, et kõik 

tänapäevase programmiga arvutatud sisejõud olid projektis esitatud sisejõududest 

väiksemad. Eeldades, et programmiga arvutatud sisejõud on täpsemad, võib arvata, et 
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sõrestikud olid mõnevõrra üledimensioneeritud. Seega varraste ristlõiked oleksid võinud 

olla väiksemad. 

Sisejõudude arvutusel 2015. aastal kehtivatest koormustest lähtudes saadi märkimisväärselt 

erinevaid tulemusi projektis esitatud väärtustest. Alaliskoormuse korral olid tänapäevaste 

standardite järgi arvutatud sisejõud väiksemad, kui projektis esitatud väärtused. See oli 

suuresti tingitud asjaolust, et kehtivate standardite järgi kasutatakse omakaalu määramisel 

puidu korral väiksemat mahukaalu ning turba puhul suuremat mahukaalu. 

Lumekoormusest (lumi üle terve katuse) põhjustatud sisejõud olid tänapäevaste normide 

järgi arvutades keskmiselt 40% suuremad Tušereri rõngastüüblitega sõrestiku puhul ning 

2,6 korda suuremad Howe-tüüpi sõrestiku puhul. Erinevused olid suuresti tingitud sellest, 

et valguslaterna ümber arvestatakse tänapäevaste normide järgi lumekoti tekkimisega. 

Tuulesurvest tingitud sisejõudude võrdlemisel selgus, et projektis esitatud ja programmiga 

arvutatud sisejõud olid erimärgilised. Erinevuste põhjuseks saab pidada asjaolu, et 

tänapäeval arvestatakse kelpkatuse tuulerõhu määramisel suurimaks koormuseks tõstvaid 

tuulekoormusi. Sellest võib järeldada, et 1930-ndate aastate standardites ei arvestatud 

sisejõudude määramisel tõstvaid tuulerõhke. 

Howe-tüüpi sõrestikule tehti lisaarvutused, kus arvestati projekti joonistes näidatud 

topeltdiagonaalidega. Langevate diagonaalide väljajätmine arvutustest võis olla tingitud 

asjaolust, et topeltdiagonaalid muudavad sisejõudude arvutused staatikaga määramatuks 

ning Cremona diagrammi abil ei ole võimalik staatikaga määramatut sõrestikku arvutada. 

Topeltdiagonaalidega sõrestikus olid alaliskoormuse korral sisejõud kuni 1,77 kN võrra 

väiksemad, kui ainult tõusvate diagonaalidega sõrestikus. Lumekoormuse korral (1937. 

aastal kehtinud koormuste puhul) osutusid ülemise vöö survejõud suuremaks ja alumise 

vöö tõmbejõud väiksemaks. Samas olid langevad diagonaalid tänapäevaste 

lumekoormustega arvutamisel sõrestikus olulised, kuna nendes tekkisid kuni 49 kN-sed 

survejõud (lumekoormus poolel katusel). Tuulesurve korral tõi langevate diagonaalide 

arvestamine kaasa vaid väikseid muutusi sisejõududes. See asjaolu lükkab ümber 

hüpoteesi, et topeltdiagonaalide lisamine oli vajalik tuulesurve vastuvõtmiseks.  

Töös leidis kinnitust hüpotees, et tänapäevase programmiga saadud läbipainde väärtused 

olid väiksemad proovikoormamisel saadud tulemustest, kuna programm ei arvesta liidete 

järeleandvust ega puidu roomeomadusi. 
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5. Käesolevast magistritööst kasvasid välja täiendavad uurimisteemad seoses Howe-tüüpi 

katusesõrestikuga. Kuna nii lume- kui alaliskoormuse korral tekkisid langevates 

diagonaalides tõmbejõud ning diagonaalide ja vöö fikseerimiseks on sõrestikus kasutatud 

keermeta metallpulki, siis ei rakendu nendes diagonaalides sisejõude. Uurimist vajaks 

küsimus, kas ja millised korrosioonist ja niiskest puidust tingitud hõõrdejõud võivad 

sellises sõlmes lisaks tekkida, mis võiksid diagonaalidele mõjuvat tõmbejõudu põhjustada. 

Lisaks vajaks täpsemat uurimist topeltdiagonaalide lisamise eesmärk.  
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SUMMARY (in English) 
 

This Master’s thesis is focused on one of the main sight in Tartu – the market hall and on 

its historical wooden roof trusses. At the time of designing, the roof trusses were examples 

of top achievements in Estonian engineering. The architect of Tartu market hall was  

V. Tippel. Tartu market hall was built in 1937, its main hall is single-storeyed and with 

half-columns. Since 1997 the market hall is recognized in the national registry of cultural 

monuments. 

The aim of the Master’s thesis was to clarify the designers of the roof trusses and to 

compare the calculations of internal forces conducted in 1930ies and at present based on 

those trusses. The aims and goals were fully executed. The following points were brought 

out in the study: 

1) the history of Tartu market hall and its roof trusses was refined and updated; 

2) the technical description of the wooden roof trusses of Tartu market hall was 

conducted; 

3) an expert report on the Howe truss exhibited in front of the Estonian University of 

Life Sciences at Kreutzwaldi 5 was conducted; 

4) internal forces and deflection in the trusses were compared using the values 

provided in the design and the values calculated in the frames of this study; 

5) the need for additional research and specific problems were brought out. 

1. Up to date the original design and drawings for the roof of Tartu market hall were 

considered to be missing. The only known preserved documentation was a layout of ceiling 

beams and rafters. The main finding of the historical analysis was that the original design 

for the roof of Tartu market hall was found from the archives and used as the starting 

material for this thesis. 

The trusses of Tartu market hall were designed by Nikolai Oll and partly also by Hans 

Tari. Nikolai Oll has designed the truss with Tušerer (also used as Tuchscherer) ring-

shaped dowels and wooden pile foundations. Hans Tari has designed the Howe truss. 
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2. The roof of the market hall lies on wooden and metal trusses. In the centre there are four 

trusses are with Tušerer ring-shaped dowels, which are accompanied with 2 Howe trusses 

at the sides. The main building material of the trusses is softwood. Oak was used in some 

joints and metal plates and rods were used to reinforce the frame. 

3. At the beginning of the study one of the Howe trusses was exhibited in front of the 

Estonian University of Life Sciences at Kreutzwaldi 5. Thus it was possible to investigate 

and measure this specimen. Based on the expert report it can be said the truss had been 

damaged during the displacement, some details in the bottom and top chord were broken. 

Due to deformations and damage rain water and melted snow had access to some parts of 

the truss, which provided suitable habitat for the brown rot. In the joint of bottom chord 

and diagonal some damage from bearing stress was found. It was verified with 

measurements that only in the places of visual damage the wood humidity was above 20%. 

Resistographic analyses were partly hindered as the truss had been repeatedly reinforced 

with steel ties and other metal elements. Nevertheless, the measurements with Rinnteck 

resistograph confirmed that in the sites of visual damage the residual strength of the wood 

had also decreased. During the disassembly of the truss, the cuttings verified the spread of 

brown rot. In the sites where metal plates had been used for reinforcement humidity had 

accessed between the plate and wood, which resulted in fully rotten wood. 

4. The comparison of internal forces in the roof trusses was based on the values provided 

in the original design from 1937 by N. Oll and H. Tari as well as on internal forces 

calculated by the programme Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. In the 

calculations firstly loads provided in the design were used and secondly loads according to 

the standards of 2015 were used. 

The values of internal forces calculated by the modern programme were smaller than the 

ones provided in the design if loads from the design were used, but they were always in the 

same directions. Provided that the programme is more exact, it can be concluded that the 

cross sections in the trusses were slightly bigger than needed. 

When loads according to the present standards were used, remarkably different results 

were obtained from the values provided in the design. In case of dead load the internal 

forces were smaller than in the design due to lower volume weights used nowadays. 

Internal forces caused by snow load were 40% greater in case of the truss with Tušerer 
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ring-shaped dowels and 2.6 times greater in case of Howe truss than in the design. The 

reason for such big differences is that present standards consider the accumulation of snow 

around the roof lantern. The analysis of internal forces caused by wind load brought out 

that the internal forces were in the opposite direction compared to the values in the design. 

This was caused by the fact that at present the biggest wind loads for the hipped roof are 

considered to be lifting forces, but these were not taken into account in 1937.  

In the design the internal forces for the Howe truss were calculated without considering the 

double diagonals. This might have been due to the fact that double diagonals will change 

the calculations of internal forces to be indefinite by the statics and Cremona diagram does 

not enable to calculate such truss. If the double diagonals were taken into account in the 

present calculations, internal forces in Howe truss in case of dead load were up to 1,77 kN 

smaller than in the truss with only ascending diagonals. In case of snow load the internal 

forces in the elements of top chord had increased and in the bottom chord decreased. 

Moreover, additional declining diagonals were important in case of snow load, as large up 

to 49 kN compressive forces in them were observed. Addition of declining diagonals did 

not have significant effect on the internal forces in case of wind load. Thus this disproves 

the hypothesis that additional diagonals were important for carrying the wind load. 

Deflection analysis of the truss with Tušerer ring-shaped dowels showed that the 

programme calculated smaller deflection than measured during trial loadings, because the 

programme does not take into account deflection of joints and creep specificity of the 

wood. 

5. The study mapped also potential new research topics for the future regarding the Howe 

truss. It was found that in case of dead load and snow load tension forces appeared in 

declining diagonals. As those diagonals were fixed with the chord with unthreaded wooden 

plug, tension forces will not apply on the diagonals. Thus it needs further investigation 

whether and which friction forces due to corrosion and moist wood can appear in these 

joints that could influence the potential tension force. Additionally, more research is 

needed to clarify the aims of adding double diagonals in the truss. 
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