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Magistritöö eesmärgiks oli kaardistada 15 Eesti kiriku tornikiivrite ankurdus, anda 

ülevaade tornikiivrite ehitustehnilisest seisukorrast, teostada tornikiivritele 

stabiilsuskontrollid ja kontrollida olemasoleva ankurduse kandevõimet. 

Uuritavatele kirikutele tehti teostusmõõdistus ja koostati arvutusskeemid 

stabiilsuskontrollideks kiivri ümberlükkele ja liugehõõrdele, kasutades selleks 

arvutiprogramme Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 ja AutoCAD 

2012. Kiivrite ehitusdetailide seisukorda hinnati visuaalselt. 

Töö tulemusena selgitati välja kolm kirikut, mille tornikiivrid on ankurdamata  - Äksi 

Andrease kirik Tartu maakonnas, Kursi Maarja kirik Jõgeva maakonnas ja Rõngu 

Mihkli kirik Tartu maakonnas. Ankurduse kontrollarvutustel leiti, et Tartu Katoliku 

kiriku tornikiivri ankurdus on sõlmedes ebakorrektne. Uuritud tornikiivrite ehituslik 

seisukord oli üldiselt hea. 

Uurimistulemustest lähtuvalt on magistritöös esitatud järgmised soovitused: 

1) töö tulemusena leitud ohtlike konstruktsioonidega kirikud tuleb võtta detailsema 

uurimise alla; 

2) kontrollida tuleb töös leitud niiskuskahjustustega kandekonstruktsioone; 

3) lisaks tuleks kaardistada ja kontrollida ankurdust kirikutel, mille kiivri kõrguse ja 

selle kandekonstruktsiooni toepunktide vahekauguse suhe on suurem kui 3,5. 

 

Märksõnad: ankurdus, tornikiiver, tuulekoormus, stabiilsuskontroll. 
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The aim of the Master’s thesis was to map anchoring of the spires of 15 Estonian churches, to 

provide an overview of the technical condition of the spires, to perform stability controls 

calculations for the spires and to verify the carrying capacity of existing anchorage. 

For the churches under examination an as-built survey was carried out. By using Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional 2013 and AutoCAD 2012, the computational schemes 

for stability control calculations of the spire’s falling over and sliding fricture were plotter. The 

condition of the construction elements was visually assessed. 

As a result of the thesis, three churches with unanchored spires were identified – these were St. 

Andreas’s Church in Äksi, Tartu County; Sts. Mary and Elisabeth Church in Kursi, Jõgeva 

County and St. Michael’s Church in Rõngu, Tartu County. The control calculations of 

anchoring showed that the anchoring of the spire of Roman Catholic Church in Tartu was 

incorrect in nodes. The overall technical condition of the investigated was generally rated to be 

good. 

In the thesis the following recommendations are given: 

1) the churches found to be dangerous in constructions should be undertaken for detailed 

investigation; 

2) the carrying constructions with moisture damage must be verified; 

3) in addition it would be necessary to map and control the anchoring of the spire in those 

churches in which the ratio of the height of the spire and distance between supports of the 

carrying constructions is greater than 3,5. 
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SISSEJUHATUS 

 

Magistritöös käsitletav teema muutus aktuaalseks 2010. aasta 8. augustil, kui torm 

lükkas Väike-Maarja kirikutornilt kiivri kõrvalasuvale kabelile. Eesti 

Rahvusringhäälingu uudiste-portaal vahendas toimunut järgmiselt: „Väike-Maarjas 

mõõdeti eile õhtul tuule kiiruseks 36,5 meetrit sekundis. Pealtnägijad jutustavad, kuidas 

kirikutorni tipp algul kõikuma hakkas, siis justkui viltusena üleval püsis ja siis 

kõrvalasuvale kabelile kukkus. ...“ [1]. 

10. augustil 2010. a. teostas OÜ Rändmeister kiriku ülevaatuse ja tegi kindlaks 

avarii põhjused: 

1. „Ekstreemsed ilmastikuolud (EMHI andmetel mõõdeti Väike-Maarjas 

maksimaalseks tuule kiiruseks 36,5 m/s) 

2. Puidust kandekonstruktsioon oli kivikonstruktsiooni tornitüvese külge 

ankurdamata. Tavaoludes takistas kiivri tuule poolt ümberlükkamist 

kandekonstruktsioonide suur omakaal. Ankurduse puudumine on 

ehitusviisi iseärasus ja esineb ka mõnedel teistel kirikutornidel (näiteks 

EELK Pühalepa kirik).“ [2] 

Tornikiivri asetamiseks oli 19. sajandil põhimõtteliselt 3 võimalust. Esimese 

kohaselt rajati tornitüvese peale risttalastik, mis kinnitati torni kehandi külge 

terasankrutega. Teine võimalus oli risttalade ankurdamine tornitüvesesse. Kolmas 

võimalus oli jätta tornikiiver ankurdamata, eeldades, et see püsib oma raskusega seal 

peal. Nii oli tehtud ka Väike-Maarja kirikutorniga. [3] 

Kaasajal on hakatud tornikiivreid kinnitama rekonstrueerimistöödel rajatud 

raudbetoonvahelagedesse, mis omakorda on ankurdatud tornitüvesesse. Üldiselt on 

ankru pikkus kuni 2 meetrit, kuid leidub ka erandeid, näiteks Maarja-Magdaleena 

tornikiivri ankru pikkus on 20 meetrit. Ankrud on peamiselt kinnitatud tornikiivri 

puitkonstruktsiooni külge sepistatud naelte, poltide ja klambrite abil. 
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Eestis leidub kirikuid, mille tornikiivrid on ankurdatud, kuid kuna kiivri 

kandekonstruktsioon on kahjustatud, siis ei aita ka kiivri kinnitamine tornitüvese külge. 

Torn võib tuulega murduda pehkinud kohast üleval pool ankurdatud kohta ja kukkuda 

terves tükis alla. Eestis on kaks kirikutorni, mis Väike-Maarjat tabanud tormituulele 

vastu peaks: Maarja-Magdaleena ja Pühavaimu kirikutorn [3]. 

Restauraatori Tõnu Parmaksoni sõnul on probleem selles, et meie kirikute 

hooldamiseks on riik liiga vähe kulutanud [4]. Samas Muinsuskaitseameti peadirektori 

Kalev Uustalu sõnul leidub objekte, kus asi ei ole ainult rahas: „Oleme isegi raha 

pakkunud, mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei toimu. Nii et on kaks selget põhjust, 

miks on nii palju mälestisi, mis on halvas või avariilises seisus. Üks põhjus on see, et 

tõesti pole piisavalt raha liikumas, ja teine põhjus on omanike hoolimatus,“ märkis 

Uustalu ERR uudistetoimetusele [5]. 

Kirikute seisukorrale on hakatud järjest rohkem tähelepanu pöörama nii Eestis 

kui mujal maailmas. Nii on näiteks Eesti Maaülikoolis kaitsnud magistritöö Raido 

Välison, kes uuris kiriku puidust katusekonstruktsioone Jämaja kiriku näitel [6], Kermo 

Kaen, kes uuris Eesti rannikualal ja saartel paiknevate kirikute puitkonstruktsioonide 

tehnilist seisukorda [7], Maksim Kurotskin, kes uuris Lõuna-Eesti kirikute üldist 

seisukorda [8] ja Merilin Melesk, kes kontrollis Ruhnu uuema kivikiriku torni 

mardikakahjustustega puitkonstruktsioonide tugevust [53]. 

Aacheni Ülikooli aerodünaamika laborites on tehtud katsed kolmele kirikule, 

mis iseloomustavad levinuimaid luteri ja katoliku sakraalhooneid.  Uuritavateks 

objektideks olid Szent Mihály tornikiiver Sopronis, Ungaris, St Severini tornikiiver 

Bonnis, Saksamaal ja St. Pius X. tornikiiver Belair’is, Luksemburgis. [51] 

Käesoleva magistritöö diplomipraktika käigus leidis töö autor, et vaatluse alla 

võetud objektidest kahel puudub tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus. Teistel 

objektidel oli seda kas uuendatud või säilinud vana. Uuendamise puhul olid kiriku 

tornikiivrite kandekonstruktsioonid ankurdatud peamiselt rajatud raudbetoonvahelakke. 

Puitkonstruktsioonil tornikiivritel olid vahetatud osa terasankruid. Rõngu Mihkli kiriku 

tornikiivri kandekonstruktsiooni hinnati visuaalselt ebapiisavaks. Visuaalselt hindamisel 

leiti, et üldiselt olid uuritavatel objektidel tornikiivri kandekonstruktsioonid heas 

seisukorras, ent mõne kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonidel avastati 

niiskuskahjustused. 
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Magistritöö eesmärgiks on diplomipraktika käigus kaardistatud kirikute 

tornikiivrite ankurduse hindamine. Töö käigus uuritakse järgmisi kirikuid: 

1. Jõhvi Mihkli kirik 

2. Kambja Martini kirik 

3. Kursi Maarja kirik 

4. Maarja-Magdaleena kirik 

5. Nõo Laurentsiuse kirik 

6. Otepää Maarja kirik 

7. Rannu Martini kirik 

8. RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik 

9. Rõngu Mihkli kirik 

10. Tartu Jaani kirik 

11. Tartu Pauluse kirik 

12. Tartu Peetri kirik 

13. Võnnu Jakobi kirik 

14. Äksi Andrease kirik 

15. Väike-Maarja kirik 

 

Kõikidele vaadeldavatele tornikiivritele teostatakse stabiilsusarvutused 

liugehõõrdele ja ümberlükkele, selleks arvutatakse tuule- ja omakaalukoormused. 

Olemasolevatele ankurdustele tehakse kontrollarvutused. Lisaks hinnatakse kõikide 

uuritavate kiivrite ehituslikku seisukorda. 

Magistritöö tulemusel peaks olema ülevaade kirikute tornikiivrite ankurdusest 

ning nende ehituslikust seisukorrast. Antud töö tulemusi saab kasutada vajadusel 

lähtematerjalina kirikute tornikiivrite detailsemal uurimisel, rekonstrueerimisel ja 

ankurduse täiendamisel. 

Magistritöö koosneb neljast peatükist, mis jagunevad alapeatükkideks. Esimene 

osa on Ülevaade kirikutest, mis sisaldab kirikute ajalugu ja ülevaadet tornikiivri 

kandekonstruktsioonidest ja nende seisukorrast ning tornikiivri ankurduse visuaalselt 

hinnangut. Teine osa, Metoodika, kirjeldab magistritöö meetodite kogumikku, mida 

objektide uurimisel kasutati. Kolmas osa, Tulemused, sisaldab stabiilsusarvutustel  
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saadud tulemusi. Neljas osa, Arutelu ja ettepanekud, sisaldab arutelu uuringutulemuste 

üle ning teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks ja edasiseks uurimustöödeks. 
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1. ÜLEVAADE KAARDISTATUD KIRIKUTEST 

 

1.1. Jõhvi Mihkli kirik 

 

Jõhvi Mihkli kirik asub Ida-Virumaal Jõhvi linnas. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 13866. Jõhvi Mihkli kirik 

on suurim ühelööviline kirik Eestis. [9]  

Kirikut on esmamainitud 1364. aastal (a) seoses venelaste rüüsteretkedega [12]. 

Sakraalhoone põletati Liivi sõja algul, 1558. a. Kirik taastati 1637. a, kuid rünnati 1657. 

a Rootsi-Vene sõjas uuesti. Viimati põles see Põhjasõja ajal 1703. a, peale seda taastati 

kirik 1728. a. Praegune neogooti stiilis tornikiivri kuju on aastast 1875, mis hävis teises 

maailmasõjas 1941. a ja taastati uuesti 1984. a (Joonis 1.1). [9] 

 

 

Joonis 1.1. Jõhvi Mihkli kirik 2012. a 
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Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri kõrgus on 47,7 meetrit [10]. Tornitüves on 

ehitatud paekivist, tornikiivri kattematerjaliks on valtsplekk. Kiivri puitkonstruktsioon 

on ankurdatud rajatud raudbetoonvahelakke nelja ankurpoldiga posti kohta, kokku on 

kiivril kaheksa posti (Joonis 1.2). Raudbetoonist vahelagi on omakorda kinnitatud 

tornitüvesesse nelja terasankruga (Joonis 1.3) Visuaalsel vaatlusel hinnati ankurduse 

meetod ja geomeetria heaks. 

 

 

 Joonis 1.2. Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri posti ankurdus 

 

 

Joonis 1.3. Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri vahelae ankurdus tornitüvesesse 

 

4. augustil 2012. a teostatud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

konstruktsioonide seisukorda heaks. Tornikiivri plekk-kattel ja vähesel määral ka 

metalldetailidel kiivris sees leidus korrosiooni. Tornikiivris leidus ehitussodi ja lindude 

väljaheiteid.  
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1.2. Kambja Martini kirik 

 

Kambja Martini kirik asub Tartumaal Kambja alevikus. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7182. Antud kirik on 

Lõuna-Eesti suurimaid. [11] 

Ilmselt püstitati kirik 15. sajandi teisel poolel. Antud sakraalhoone on üks ajaloo 

jooksul enimkannatanud kirikutest Eestis. 17. sajandi alguses kirikut rüüstati, pärast 

mida see taastati 1640. a. Pärast Põhjasõda tuli antud kirikut jällegi 1721. a taastada. 

Kirikut laiendati 1874. a, sellega seoses kooriruum lammutati ja asemele ehitati 

neogooti stiilis põikhoone. Erinevalt hoone vanemast osast on juurdeehitus 

tellisdetailidega maakiviehitis. 1937. a ehitati arhitekt A. Matteuse projekti järgi barokse 

harjatorni asemele uus kõrge kivitorn. 1944. a Teises maailmasõjas muutus kirik 

varemeiks, oma praeguse kuju sai see alles 1989. a alanud taastamistööde käigus 

(Joonis 1.4). [12] 

 

 

Joonis 1.4. Kambja Martini kirik [11] 
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Kambja kiriku tornikiivri kõrgus on 51,2 meetrit [13]. Kiriku torn on ehitatud 

maakivist, millele on valatud peale betoonvöö. Kiiver on rajatud teraskonstruktsioonile, 

mis on kaetud puitroovitise ja valtsplekiga. See on ankurdatud kaheksa 6,3 meetri 

pikkuse terastõmmaga rajatud raudbetoonvahelakke (Joonis 1.5). Visuaalselt hinnati 

ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

 

 Joonis 1.5. Kambja Martini kiriku tornikiivri ankurdus 

 

2. septembril 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati visuaalselt kiriku kiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Tornikiiver oli lindude 

sissepääsemise eest kaitstud ja kiiver oli seest puhas.  

 

1.3. Kursi Maarja kirik 

 

Kursi Maarja kirik asub Jõgevamaal Kursi külas. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 23980. See on stiilsemaid 

neogooti sakraalehitisi Eestis. [14]  

Algselt on ehitatud barokne kirik 1648. a vana kiriku müüridele, neogootipärase 

ilme sai hoone arhitekt J. G. Mühlenhauseni juhtimisel aastatel 1871-1872. Nelinurkne 

läänetorn on ehitatud barokse tornikiivriga (Joonis 1.6). [12] 
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Joonis 1.6. Kursi Maarja kirik 2012 a 

 

Kursi Maarja kiriku tornikiivrit mõõdistati tahhümeetriga, kiivri kõrgus on 39,9 

meetrit (Lisa 1). Tornitüves on ehitatud maa- ja telliskivist. Tornikiivri 

kandekonstruktsioonid on tehtud puidust ja kiivri kattematerjaliks on valtsplekk. Antud 

kirikul puudub tornikiivri ankurdus (Joonis 1.7). 

25. augustil 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda rahuldavaks ja valtsplekil heaks. Visuaalsel 

kontrollil avastati niiskuskahjustusi müürlattidel, taladel ja sarikal (Joonis 1.8 ja Joonis 

1.9). Kiivris leidus ehitussodi ja lindude väljaheiteid.  



Joonis 1.7. Kursi Maarj

 

Joonis 1.8. Niiskuskahjustused taladel

 

Joonis 1.9. Niiskuskahjustused postidel
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Kursi Maarja kirikul puudub tornikiivri ankurdus 

Niiskuskahjustused taladel ja müürlatil 

Niiskuskahjustused postidel 
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1.4. Maarja-Magdaleena kirik 

 

Maarja-Magdaleena kirik asub Jõgevamaal Tabivere vallas Maarja-Magdaleena külas. 

Kirik on registreeritud Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 

24006. [15] 

Kirikut on esmamainitud 1380. a Palamuse abikirikuna [12]. Arvatavalt ehitati 

see gooti stiilis kirik 14. sajandi teisel poolel või 15. sajandi alguses [12]. Liivi sõjas 

said kannatada kiriku võlvid, mis taastati 17. sajandil [12]. 1885-1887. a tehtud 

ümberehituste käigus lisandusid neogooti vormid ja kirikut pikendati idasuunas, ehitati 

läänetorn, põhjaeeskoda ning laiendati aknaid [12]. 2009. a lõpul teostati kirikul 

katusekatte vahetus (Joonis 1.10) [15]. 

 

 

Joonis 1.10. Maarja-Magdaleena kirik 2012. a 

 

Maarja-Magdaleena tornikiivri kõrgus on 50,5 meetrit [16]. Tornitüves on 

ehitatud põletatud tellistest, kiivri kattematerjaliks on valtsplekk. Tornikiivri kandev 

konstruktsioon on ehitatud puidust. Kiiver on ankurdatud tornitüvese alumisse ossa 
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kaheksa terasankruga, ankurduse pikkuseks on 20 meetrit (Joonis 1.11. ja joonis 1.12). 

Visuaalselt hinnati ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

 

 

Joonis 1.11. Maarja-Magdaleena tornikiivri kandekonstruktsiooni ankurduse ülemine 
osa 

 

 

Joonis 1.12. Maarja-Magdaleena tornikiivri kandekonstruktsiooni ankurduse alumine 
osa 

 

25. augustil 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks.  
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1.5. Nõo Laurentsiuse kirik 

 

Nõo Laurentsiuse kirik asub Tartumaal Nõo alevikus. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7230. See on vanemaid 

Eesti tellispiirkonna maakirikuid, mille algkuju on erandlikult hästi säilinud. [17]  

Esimesed teated hoonest pärinevad 1250-1260. a [ibid]. 1819. a ehitati puidust 

haritorn (Joonis 1.13), 1870. a lõpul ehitati külglöövidesse rõdud ja suurendati aknaid 

[12]. 

 

 

Joonis 1.13. Nõo Laurentsiuse kirik 2012. a 

 

Puitkonstruktsioonil tornitüvesele ehitatud valtsplekiga kaetud 

puitkonstruktsioonil tornikiivri kõrgus on 39,70 meetrit [18]. Kiiver on ankurdatud 

tornitüvese külge nelja terasankruga (Joonis 1.14). Visuaalselt hinnati ankurduse 

meetod ja geomeetria sobivaks. 

2. septembril 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Tornikiiver oli seest puhas. 
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Joonis 1.14. Nõo Laurentsiuse kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni ankurdus 

 

1.6. Otepää Maarja kirik 

 

Otepää Maarja kirik asub Valgamaal Otepää linnas. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 23236. See kirik on 

piirkonna ajastutüüpiline sakraalhoone, mis on mänginud olulist rolli Eesti 

iseseisvumisel. [19]  

Neobarokse kiivriga läänetorn on ehitatud 1860. a ja praegune neogooti 

vormides kolmelööviline ilma iseseisva kooriruumita pikihoone on ehitatud aastatel 

1889-1890 (Joonis 1.15). Kuigi esimesed teated kiriku kohta pärinevad 13. sajandist, on 

korduvalt sõdades purustatud kiriku varasem kujunemislugu teadmata. [12] 

Otepää Maarja kiriku tornikiivrit mõõdistati tahhümeetriga, selle kõrgus on 49,8 

meetrit (Lisa 2). Tornitüves on ehitatud põletatud tellistest, kiivri kattematerjaliks on 

valtsplekk. Tornikiivri kandekonstruktsioon on ehitatud puidust. Kiiver on ankurdatud 

tornitüvese külge kahe puittalaga, mis on seotud teraslattidega kiivri 

kandekonstruktsiooni külge (Joonis 1.16). Visuaalselt hinnati ankurduse meetod ja 

geomeetria sobivaks. 

14. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda heaks, ent ühel talal avastati niiskuskahjustused 

(Joonis 1.17). Valtspleki olukord hinnati rahuldavaks. Tornikiiver oli seest puhas. 
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Joonis 1.15. Otepää Maarja kirik 2012. a 

 

 

Joonis 1.16. Otepää Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni ankurdus 
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Joonis 1.17. Otepää Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni tala 

niiskuskahjustus 

 

1.7. Rannu Martini kirik 

 

Rannu Martini kirik asub Tartumaal Rannu alevikus. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7254. See on Eesti 

tellisepiirkonna silmapaistvamaid hilisgooti maakirikuid. [20] 

Praegusel kohal asuv Rannu Martini kirik ehitati tõenäoliselt 15. sajandi 

esimesel poolel, kuigi teadaolevalt oli Rannus preester juba 1347. a. 1627 a. sai kirik 

tõsiselt kannatada, pärast seda võlve uuesti taastama ei hakatud, vaid kaeti kirikusaal 

laudlaega. Põhjalikud juurdeehitused teostati kirikule 1835. a, mil kirikule ehitati ligi 

33-meetrine torn (Joonis 1.18.). Viimati tehti tornis restaureerimistöid 2005. a. [20] 

Kiriku puitkonstruktsioonist tornitüvese peale toetub puitkonstruktsioonil 

tornikiiver, mis on kaetud puitsindelkattega. Tornikiivri kõrgus on 36,4 meetrit [36]. 

Kiiver on kinnitatud tornitüvese külge nelja terasankruga, millest üks on 2005. aastal 

restaureerimise käigus välja vahetatud (Joonis 1.19) [20]. Visuaalselt hinnati ankurduse 

meetod ja geomeetria sobivaks. 

14. juulil 2012. aastal tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja sindelkatte seisukord heaks. Korrastamist vajas redel, mille 

kaudu on võimalik tornikiivrisse pääseda. Tornikiiver oli seest puhas. 
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Joonis 1.18. Rannu Martini kirik 2009 a [20] 

 

 

Joonis 1.19. Rannu Martini kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

1.8. RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik 

 

RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik asub Tartumaal Tartu 

linnas, see on Tartu ainus roomakatoliku kirik. Kirik on registreeritud 
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Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 6963. See kirik on 19. 

sajandi lõpus neogooti stiilis ehitatud sakraalhoone iseloomulik näide. [21] 

Kirikuhoone ehitati aastatel 1895-1899. 2010. aastal teostati tornikiivri ja 

katusekatte vahetus (Joonis 1.20) [ibid]. 

Tartu Katoliku kiriku tornitüves on ehitatud savitellistest, millel asuva 49,9 meetri 

kõrguseni ulatuva tornikiivri kandekonstruktsioonid on tehtud puidust. Kiivri 

kattematerjaliks on valtsplekk. Kiiver on ankurdatud tornitüvese külge nelja 1,5 meetri 

pikkuse terasankruga (Joonis 1.21). Visuaalselt hinnati ankurduse meetod ja geomeetria 

sobivaks. 

30. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati antud kiriku 

tornikiivri kandekonstruktsioonide ja värskelt vahetatud valtsplekk-katte seisukorda 

heaks. Palju on lindude väljaheiteid (Joonis 1.22). 

 

 

Joonis 1.20. Tartu Katoliku kirik 2012. a 
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Joonis 1.21. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri ankurdus 

 

 

Joonis 1.22. Tartu Katoliku kiriku tornikiivris leidub palju lindude väljaheiteid 

 

1.9. Rõngu Mihkli kirik 

 

Rõngu Mihkli kirik asub Tartumaal Rõngu alevikus. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7263. See on ajastu- 

tüüpiline sakraalhoone antud piirkonnas. [22]  
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Tõendid Rõngu kiriku olemasolu kohta viivad 14. sajandisse, seda kinnitavad 

20. sajandi algul tehtud väljakaevamiste arheoloogilised leiud. 1863. a püsitati J. G. 

Mühlenhauseni juhtimisel kõrge tugipiilaritega läänetorn. Kirik rekonstrueeriti ja sai 

oma tänapäevase ilme 1900. a, mil seda ehitati R. M. Engelhardti juhtimisel (Joonis 

1.23). [12] 

Kiriku savitellistest tornitüvesele on asetatud puitkonstruktsioonil tornikiiver, 

millel on valtsplekk-kate. Kiivri kõrgus on 45,4 meetrit [37]. Tornikiiver on ankurdatud 

tornitüvese külge kaheksa talaga, mis on ühendatud keermelattide abil kiivri 

kandekonstruktsiooni külge. Ankurduspikkus tornitüvese toetuspinnast on kuni 20 

sentimeetrit. Ankurdus hinnati visuaalsel vaatlusel ebapiisavaks (Joonis 1.24). 

 

 

Joonis 1.23. Rõngu Mihkli kirik 2012. a 
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Joonis 1.24. Rõngu Mihkli kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

 

Joonis 1.25. Rõngu Mihkli kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

14. juulil 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Tornikiiver oli seest puhas ja 

lindude eemalehoidmiseks oli paigaldatud kaitsevõrgud. 
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1.10. Tartu Jaani kirik 

 

Tartu Jaani kirik asub Tartumaal Tartu linnas. Kirik on registreeritud Kultuurimälestiste 

riiklikus registris registreerimisnumbriga 6916. See on rikkaliku terrakotaplastika (enam 

kui 1000 skulptuuri) ja erandliku kõrgseinakompositsioonidega unikaalne sakraalehitis 

Põhja-Euroopas. [23] 

Kirikut on esmamainitud 1323. a. 14. sajandi teisel poolel ehitati kirikule võimas 

tornitüves, mille ülemine osa on ilmselt taastatud pärast 18. sajandi purustusi. 1708. a 

hävinesid Põhjasõjas kesklöövi ja koori võlvid ning torni ülaosa. 1820-1830. a 

rekonstrueeriti interjöörid klassitsistlikus stiilis ja kõrvaldati suur osa skulptuure G.F.W. 

Geist’i juhtimisel. 1899-1904. a restaureeriti eksterjöör, taastati puhasvuukviimistlus ja 

puhastati välja skulptuurdekoor W. Bockslaff’i juhtimisel. 1944. a Teises maailmasõjas 

kirik põles. Kiriku taastamistööd algasid 1989. a, kiriku restaureerimisprojekti koostas 

arhitekt Udo Tiirmaa. 1999. a sai kirik uue tornikiivri ning 29. juunil 2005. a toimus 

restaureeritud kiriku taasavamine (Joonis 1.26). [23] 

 

 

Joonis 1.26. Tartu Jaani kirik 2012. a 
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Kiriku tornitüves on ehitatud savitellistest, millel asub 62,5 meetri kõrguseni 

ulatuv teraskonstruktsioonil tornikiiver, mis on kaetud valtsplekk-kattega [24]. Kiiver 

on ankurdatud kaheteistkümne postiga raudbetoonvahelakke (Joonis 1.27). Visuaalselt 

hinnati ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

10. juulil 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Tornikiivris elasid ülevaatuse ajal 

linnud ja leidus palju nende väljaheiteid. 

 

 

Joonis 1.27. Tartu Jaani kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni ankurdus 

 

1.11. Tartu Pauluse kirik 

 

Tartu Pauluse kirik asub Tartumaal Tartu linnas. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7034. See on suures osas 

algsete konstruktsioonide ja välisilmsega säilinud Eesti ainuke juugendstiilis kirik. 

Hoone on valdavalt ehitatud rahvusvaheliselt tunnustatud Soome arhitekti Eliel 

Saarineni projekti põhjal. [25]  

Romaani mõjutustega juugendstiilis telliskiriku esimene osa ehitati kuulsa Eliel 

Saarineni projekti järgi aastatel 1911-1913 ja 1915-1917. Hoonele oli projekteeritud 

kaks tiibhoonet, millest läänepoolne ehitati 1931. a muudetud kujul arhitekt A. Kirsipuu 

projekti järgi. 1944. a augustis hävis kirik tulekahjus. Sakraalhoone tiibhoone taastati A. 
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Kirsipuu projekti järgi 1947. a, kirikusaali sissepääsupoolne osa restaureeriti 1966. a, 

tagumisse ossa rajati Eesti Rahva Muuseumi fondihoidla. 1980. a said valmis muuseumi 

laiendustööd arhitekt R. L. Kivi projekti järgi. [ibid] 

2000. aastal taastati tornikiiver (Joonis 1.28) [12]. 2013. aasta jaanuaris lõhuti 

kirikusaali poolitanud vahesein ja käimasolevate ehitustööde lõpptähtajaks, 2015. a, mil 

lõppevad kogu kiriku restaureerimistööd, peaks sellest saama Lõuna-Eesti suurim 

kontsertsaal [26]. 

 

 

Joonis 1.28. Tartu Pauluse kirik 2012. a [25] 

 

Kiriku savitellistest tornitüves, millel asub teraskonstruktsioonil valtsplekk-

kattega tornikiiver, kõrgub 45,2 meetrini [27]. Kiiver on ankurdatud tornitüvesesse nelja 

terasankruga, mille pikkused toetuspinnast on 6,2 meetrit. Ankurdus koosneb kahest 

terastalast, mis on omavahel ühendatud teraslatiga (Joonis 1.29) [ibid]. Visuaalselt 

hinnati ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 
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Joonis 1.29. Tartu Pauluse kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus [27] 

 

8. augustil 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukorda väga heaks. Tornikiivri 

kandekonstruktsioonid on lindude eest kaitstud. 

 

1.12. Tartu Peetri kirik 

 

Tartu Peetri kirik asub Tartumaal Tartu linnas. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7080. Neogooti stiilis 

telliskirik on eksterjöörilt 19. sajandi teise poole historistliku kiriku iseloomulik näide, 

mis oma kahekorruseliste rõdude ja laia saalilahenduse poolest on väheesinev. [28]  

Kirik ehitati aastatel 1882-1884 Venemaa tolleaja ühe tuntuima arhitekti V. 

Schröderi projekti järgi. Ehitustöid juhtis meister G. Beerman. Edelatorni kiiver valmis 

1903. a eesti arhitekti G. Hellati projekti põhjal (Joonis 1.30). Tornide 

teraskonstruktsioonid valmistati Putilovi tehases St. Peterburgis. Tornikell, mis näitab 

aega tänapäevani, telliti Saksamaalt. 1941. ja 1944. a Teise maailmasõja 

lahingutegevuse käigus sai kirik pommirahes kõvasti kannatada, 1947. aastal taastati 

kiriku peatorni sõrestik. 2011. aasta 1. juunil alustati koguduseliikme T. Veeber-i 

toetusel kiriku tornide, katuse ja peafassaadi remonti. [29] 

Kiriku savitellisest tornitüves, millel asub teraskonstruktsioonil valtsplekk-

kattega tornikiiver, kõrgub 53,7 meetrini [30]. Tornikiiver on tüvesesse ankurdatud 
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teraskonstruktsioonide müürimisega kaheksast punktist (Joonis 1.31). Visuaalsel 

vaatlusel hinnati ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

14. augustil 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukorda heaks. Tornikiivri 

kandekonstruktsioonid on lindude eest kaitstud. 

 

 

Joonis 1.30. Tartu Peetri kirik 2012. a 

 

 

Joonis 1.31. Tartu Peetri kiriku peatorni kiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 
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1.13. Võnnu Jakobi kirik 

 

Võnnu Jakobi kirik asub Tartumaal Võnnu alevikus. Kirik on registreeritud 

Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 7310. See on Eesti 

suurimaid maakirikuid ja Tartumaa üks vanimaid sakraalhooneid. Eristatavad on 

arhitektuurselt erinevad etapid, sest kirikut on aja jooksul korduvalt ümberehitatud. [31] 

Kiriku ümarkaarne lõunaportaal viitab võimalikule ehitusajale 13. sajandil, 

kirikut on esmamainitud 1361. a 1783-1787 pikendati hoonet läänesuunas ja ehitati torn 

(Joonis 1.32). 1870-1871 a lammutati idaosa ja püstitati ruumikas põikhoone. 2002. a 

tornikiivri restaureerimistööde käigus proteesiti puitkonstruktsioone. 2010. a remonditi 

osaliselt katust ja vihmaveesüsteeme. [ibid] 

 

 

Joonis 1.32. Võnnu Jakobi kiriku torn 2012. a 
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Kiriku savitellistest rajatud tornitüvesele on asetatud puitkonstruktsioonil kiiver, 

millel on valtsplekk-kate. Tornikiiver kõrgub 40,9 meetrini maapinnast [32]. 

Tornikiiver on ankurdatud tüvesesse kahe puittalaga, mis on omavahel ühendatud nelja 

teraslatiga (Joonis 1.33). Teraslattide pikkus on 1,5 meetrit. Visuaalselt hinnati 

ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

 

 

Joonis 1.33. Võnnu Jakobi kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

2. septembril 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda visuaalselt heaks. Tornis oli tehtud 

puitkonstruktsioonide proteesimisi, seal leidus vähesel määral ehitussodi. 

 

1.14. Äksi Andrease kirik 

 

Äksi Andrease kirik asub Jõgevamaal Tabivere vallas Voldi külas. Kirik on 

registreeritud Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 24071. See 

on piirkonna ajastu tüüpiline keskaegse kehandiga sakraalhoone. [33] 

Kirikukihelkonda on esmamainitud 1443. a, õpetajate nimesid on teada alates 

1627. a, nende seas ka O. W. Masing. Esmakordselt hävis kirik 17. sajandil, ka hiljem 

on seda korduvalt purustatud ja taastatud. Kiriku praegune kuju pärineb aastatest 1887-

1889, kui toimus kiriku põhjalik ümberehitus ja suurendamine arhitekt R. Guleke 

projekti järgi (Joonis 1.34). [ibid] 
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Kiriku 27-meetrine tornitüves on ehitatud põletatud tellistest, selle peale toetub 

puitkonstruktsioonil 50,6 meetrini kõrguv tornikiiver, mis on kaetud valtsplekk-kattega 

[34]. Kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonidel puudub ankurdus (Joonis 1.35). 

Arvestades torni sihvakust ja kiivri kõrgust tundub visuaalsel hinnangul antud 

tornikiivri konstruktsioon ohtlik. 

 

 

Joonis 1.34. Äksi kiriku torn 2012. a 

 

7. juulil 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda rahuldavaks. Valtsplekk-kate seisukord oli 

mitterahuldav, see ei olnud veekindel. Tornikiivris leidus ehitus- ja muud sodi ning 

lindude väljaheiteid. Käiguteed ja hooldusredelid kiivris olid ohtlikud (Joonis 1.36).  
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Joonis 1.35. Äksi Andrease kirikul puudub tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

 

Joonis 1.36. Äksi Andrease kiriku tornikiivri käiguteed ja hooldusredel on ohtlikud, 

leidub palju sodi. 
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1.15. Väike-Maarja kirik 

 

Väike-Maarja kirik asub Lääne-Viru maakonnas, Väike-Maarja alevikus. Sakraalhoone 

on registreeritud Kultuurimälestiste riiklikus registris registreerimisnumbriga 16107. 

See on Virumaa nooremaid kirikuid, mis on kohandatud aktiivseks sõjaliseks kaitseks. 

[38] 

See gooti stiilis kirik on ehitatud arvatavasti 15. sajandi lõpul, mis see ühtlasi 

täitis ka kaitseülesandeid [12]. Torni ümberehitamine neogooti stiilis toimus 1873. a 

ehitusmeister J. G. Mühlenhauseni juhtimisel. Tornikiiver sai puitsindelkatte. Samal 

aastal sattus vastne kirikukiiver ajakirjanduses kriitika alla – Mühlenhauseni tornide 

proportsioone ei peetud kuigi heaks. 1999-2000. a tornikiiver restaureeriti täielikult OÜ 

Frantsiskuse poolt, kiiver kaeti sindlitega ja tõrvati. 8. augustil 2010. a lükkas 

äikesetormi-tuul kiivri tornilt maha, see kukkus kiriku loodenurgal asuva kabeli 

katusele. 2012. a tõsteti tornile OÜ Rändmeister poolt taastatud kiiver. (Joonis 1.37). 

[39]  

 

 Joonis 1.37. Väike-Maarja kirik 2013. a 
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Kiriku 33,7 meetri kõrgune tornitüves on ehitatud paekivist ning 

puitkonstruktsioonil kiiver, mille kõrgus maapinnast on 61,7 meetrit [39]. Kiiver on 

ankurdatud tornitüvese külge kaheksa terasankruga (Joonis 1.38). Visuaalselt hinnati 

ankurduse meetod ja geomeetria sobivaks. 

 

 

Joonis 1.38. Väike-Maarja kiriku tornikiivri kandekonstruktsioonide ankurdus 

 

7. aprillil 2013. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukorda väga heaks. Tornikiiver oli seest puhas. 
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2. METOODIKA 

 

2.1. Üldine 

 

Vastavalt standardile EVS-EN 1990:2002 kontrollitakse EQU kandepiirseisundit 

valemiga 2.1.1 [41:42] 

  ��,��� ≤ ��,��� (2.1.1) 

 

kus 

Ed,dst stabiilsust vähendavate koormuste koormustulemi arvutusväärtus 

Ed,stb stabiilsust suurendavate koormuste koormustulemi arvutusväärtus 

 

Stabiilsusarvutuste teostamisel valiti vastavalt standardile järgmised koormuse 

osavarutegurid [Ibid:50]: 

 

γG = 0,9 (alaliskoormusel on soodne mõju); 

γQ = 1,5 (tuulekoormusel on ebasoodne mõju). 

 

Hoone projekteeritud kasutuseaks valiti 200 aastat. 

Puitkonstruktsioonide tugevusklassiks valiti C24. 

Stabiilsusarvutustel kasutati arvutiprogrammi Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 2013. 
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2.2. Tuulekoormus 

 

2.2.1 Tippkiirusrõhk 

 

Tuulekoormust tornikiivrile arvutati vastavalt standardi EVS-EN 1991-1-4:2007  poolt 

väljastatud normidele ja ettekirjutustele, kus kõigepealt leitakse antud objektile 

tippkiirusrõhk qp(z), seejärel arvutatakse jõutegur cf ning pärast seda leitakse tuulejõud 

Fw uuritavale kiivrile, mis on jaotatud arvutuslikult osadeks [35].  

Vastavalt standardile tuleb leida valemi 2.2.1 abil kõrgusel z tippkiirusrõhk 

qp(z), milles liituvad keskmine kiirus ja lühiaegsed kiiruse pulsatsioonid [35:23]: 

 �	
�� = ��
�� ∗ �� (2.2.1) 

 

kus 

ce(z) on ekspositsioonitegur, mis on leitav sõltuvalt kõrgusest maapinnast joonisel 

2.2.1 ja tabelis 2.2.1 määratletud maastikutüübist eeldusel, et tegemist on tasase 

maastikuga, kus pinnavormide mõju c0 võib hüljata; 

qb on keskmine tuulebaaskiirus (m/s), mis on antud valemiga (2.2.2) [35:23]. 

 

�� = 12 ∗ � ∗ ��� 
(2.2.2) 

 

kus 

ρ on õhu tihedus, mis sõltuv absoluutsest kõrgusest, temperatuurist ning tormi ajal 

eeldatavast ja baromeetrilisest rõhust. Vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2007 Eesti 

rahvuslikule lisale kasutatakse soovituslikku väärtust ρ = 1,25 kg/m³ [35:147]; 

vb on tuule baaskiirus, mis leitakse valemiga (2.2.3) [35:18]. 

 �� = ���� ∗ ������� ∗ ��,� ∗ �	  (2.2.3) 

 

kus 

cdir on suunategur, kasutatakse soovituslikku väärtust 1,0; 

cseason on aastaajategur, kasutatakse soovituslikku väärtust 1,0; 
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vb,0 on tuule põhiline baaskiiruse väärtus, vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2007 Eesti 

rahvuslikule lisale kasutatakse soovituslikku väärtust vb,0=21 m/s [35:145]; 

cp tõenäosustegur, arvutatakse valemiga 2.2.4 [35:18]. 

 

 

Joonis 2.2.1. Ekspositsioonitegur ce(z) erinevate maastikutüüpide korral, kui c0=1,0 

[35:23] 

 

Tabel 2.2.1. Maastikutüübid ja maastiku parameetrid [35:20] 
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�� = �1 − � ∗  ! ∗ 
− ! ∗ 
1 − ���1 − � ∗ ln	
− ln
0,98�� (!
 

(2.2.4) 

 

kus 

K on kujutegur, mis sõltub ekstreemväärtuste jaotuse variatsioonitegurist. 

Kasutatakse soovituslikku väärtust 0,2; 

p on tõenäosus, et tuule 10 minuti keskmist kiirust aasta jooksul ületatakse.  Hoone 

kasutuseaks on võetud 200 aastat, p = 1 / 200 = 0,005; 

n astendaja, kasutatakse soovituslikku väärtust 0,5. 

 

2.2.2. Jõutegur cf ristkülikulise ristlõikega elementidele 

 

Tahuga risti puhuva tuule jõutegur cf ristkülikulistele elementidele määratakse valemiga 

2.2.5 [35:63]: 

 �) = �),� ∗ *� ∗ *+ (2.2.5) 

 

kus 

cf0 on ristkülikulise teravaservalise ristlõikega ja ilma vaba otsata elementide 

jõutegur vastavalt joonisele 2.2.3; 

ψr on vähendustegur ümardatud servadega ristlõigetele, määratletakse vastavalt 

joonisele 2.2.2; 

ψλ on otsa mõju tegur elementidele, millel õhk liigub ümber vaba otsa, 

määratletakse vastavalt joonisele 2.2.5. 
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Joonis 2.2.2. Vähendustegur ψr ümardatud servadega ruudukujulise ristlõikega 

elementidele [35:65] 

 

 

Joonis 2.2.3. Ristkülikulise teravaservalise ristlõikega ja ilma vaba otsa mõjuta 

elementide jõutegurid cf,0 
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Ristkülikulise ristlõikega elementidele leitakse arvutuslik pindala valemiga 2.2.6 

[35:65]: 

 ,��) =  ∗ - (2.2.6) 

 

kus 

l on vaadeldava konstruktsioonielemendi pikkus (m); 

b on vaadeldava konstruktsioonielemendi laius (m). 

 

2.2.3. Jõutegur cf korrapärastele polügonaalsetele ristlõigetele 

 

Korrapärase polügonaalse viie või enama küljega ristlõikega 

konstruktsioonielementidele määratakse jõutegur cf valemiga 2.2.7 [35:66]: 

 �) = �),� ∗ *+ (2.2.7) 

 

kus  

cf,0 on ilma vaba otsata elemendi jõutegur.  Soovituslikud konservatiivsed cf,0 

väärtused on saadud tabelist 2.2.2. Antud tabelis b = ristlõiget ümbritsev 

diameeter ja r = nurga ümardusraadius joonis 2.2.4. Reynoldsi arv Re on leitav 

valemi 2.2.8 abil [35:68]; 

ψλ otsa mõju tegur, mis on leitav tabeli 2.2.3, joonise 2.2.5 ning valemi 2.2.11 abil. 
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Tabel 2.2.2. Jõutegur cf,0 korrapärastele polügonaalsetele ristlõigetele [35:67] 

 

 

 

Joonis 2.2.4. Korrapärane polügonaalne ristlõige [35:67] 

 

./ = 	- ∗ �0
���1  
(2.2.8) 

 

kus 

b on ristlõike väline diameeter (m), 

ν on õhu kinemaatiline viskoossus (ν = 15 x 10-5 m²/s), 

vm(ze) on tuulepuhangute kiirus, mis on määratud kõrgusel ze vastavalt valemile 2.2.9 

[35:69]. 
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�0
��� = 22 ∗ �	
���  
(2.2.9) 

 

kus 

qp(z)  on määratletud valemiga 2.2.1, 

ρ  on õhu tihedus, mis sõltuv absoluutsest kõrgusest, temperatuurist ning tormi ajal 

eeldatavast ja baromeetrilisest rõhust. Vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2007 Eesti 

rahvuslikule lisale kasutatakse soovituslikku väärtust ρ=1,25 kg/m³ [35:147]. 

 

Arvutuslik pindala polügonaalsetele ristlõigetele arvutatakse valemiga 2.2.10 [35:67]: 

 

,��) =  ∗ - (2.2.10) 

 

kus 

l on vaadeldava konstruktsioonielemendi pikkus (m), 

b on ristlõike ümberringjoone diameeter (m), joonis 2.2.4. 
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2.2.4. Efektiivsaledus λ ja otsa mõju tegur ψλ 

 

Tabel 2.2.3. Efektiivsaleduse soovituslikud väärtused [35:79] 
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Joonis 2.2.5. Otsa mõju teguri ψλ orienteeruvad väärtused olenevalt täitetegurist φ ja 

saledusest λ [35:80] 

 

Takistustegur φ saadakse valemist 2.2.11 [35:80]: 

 

3 = ,/,5 (2.2.11) 

 

kus 

A on varraste projektsioonide summaarne pindala (m²), 

Ac on konstruktsiooni välisservaga piiritletud pindala , = 	 ∗ 	- (m²). 

 

2.2.5 Tuulejõud 

 

Tornikiivrile mõjuvat tuulejõudu Fw arvutatakse valemiga 2.2.12 [35:26]: 

 

67 = ���� ∗ �) ∗ �	
��� ∗ ,��) (2.2.12) 
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kus 

cscd on konstruktsioonitegur, mille väärtus on 1,0, 

cf on konstruktsiooni jõutegur, mis on määratletud valemiga 2.2.5 ja valemiga 

2.2.7; 

qp(ze) on arvutuskõrgusele kõrgusest ze sõltuv tippkiirusrõhk (N/mm2), mis on 

määratletud valemiga 2.2.1; 

Aref kõrgusest sõltuv konstruktsioonielemendi arvutuspindala (m²), määratletud 

valemiga 2.2.10. 

 

2.3. Kiivri ja ankurdatud tornitüvese omakaal 

 

Teraskonstruktsioonil kiivrite omakaal leitakse hinnanguliselt visuaalsel vaatlusel 

saadud andmete põhjal (Lisa 5 – Lisa 19). Kuna puitkonstruktsioonil uuritavad 

tornikiivrid on ülesehituselt sarnased, siis on nende omakaal arvutatud OÜ Rändmeister 

poolt koostatud Väike-Maarja kiriku kiivri omakaalu kalkulatsiooni põhjal ruumalade 

suhtega (Lisa 3) [47].  

Puidu mahukaalu arvestamisel kasutatakse tugevusklassi C24 mahukaalu - 4,2 

kN, aluseks on OÜ Rändmeister Väike-Maarja kiriku tornikiivrist võetud 

proovikuubiku tihedus 450 kg/m³.  

Omakaalu kalkulatsioonides on kasutatud Tabelis 2.3.1 märgitud mahukaalusid: 

 

Tabel 2.3.1. Kasutatud materjalide mahukaalud 

Materjal 
Mahukaal ρ 

(kN/m³) 

Puit, C24, õhukuiv [46:33] 4,2 

Savitellis [45:184] 16 

Teras [45:184] 77  

Lubjakivi [45:184] 24 

Maakivi [45:184] 27 

Betoon [45:184]] 25 
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2.4. Liugehõõre 

 

Juhul kui liugehõõre ei ole takistatud, siis kasutatakse kiivri stabiilsusarvutusel hõõrdele 

valemit 2.4.1. [48:86]: 

 68,0�9 =≤ : ∗ 6� (2.4.1) 

 

kus 

Fh, max   on maksimaalne hõõrdejõud, 

µ   on liugehõõrdetegur, 

Fn = Gkiiver,d  on normaalsurvejõud, antud juhul arvutuslik kiivri omakaal. 

 

2.5. Ankurduse kontrollarvutused 

 

2.5.1. Üldine 

 

Iga ankru puhul peab olema täidetud tingimus: 

 ;<� ≥ ;>� (2.5.1) 

 

kus 

NRd on ankru arvutuslik tõmbekandevõime (N), 

NEd on ankrus mõjuv tõmbejõud (N), arvutatakse valemiga 2.5.2. 

 

;>� = 6?!� 
(2.5.2) 

 

kus 

Fy on arvutusskeemi toereaktsioon tõmbele (N), 

na on ankrute arv toereaktsiooni kohta, arvutatakse valemiga 2.5.3. 

 

!� = !2 (2.5.3) 
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kus 

n  on ankrute arv kiivri kohta. 

 

2.5.2. Liite teras-puit ühenduse kontroll 

 

Liite arvutuslik kandevõime leitakse valemiga 2.5.4 [42:29]: 

 

;<� = 6@,<� = A0�� ∗ 6�,/B,.ACD  
(2.5.4) 

 

kus 

kmod on koormuse kestuse ja niiskusesisalduse mõju arvestav modifikatsioonitegur, 

arvestatud on väärtusega kmod = 1,1; 

Fv,ef,Rk on ühes reas asuvate kinnituselementide efektiivne normkandevõime (N), mis 

arvutatakse valemiga 2.5.5. [42:65]; 

γM on materjali osavarutegur, arvestatud on väärtusega γM = 1,3 [42:28]. 

 6�,/B,.A = !/B ∗ 6�,.A (2.5.5) 

 

kus 

nef on efektiivne kinnituselementide arv pikikiudu, naelühenduste puhul arvutatakse 

valemiga 2.5.6 [42:73]. Poltühenduste puhul valemiga 2.5.7 või 2.5.8  [42:83]; 

Fv,Rk on ühe kinnituselemendi kandevõime pikikiudu (N), arvutatakse valemi 2.5.9 või 

2.5.10 abil [42:69]. 

 !�) = !EFG (2.5.6) 

 

kus 

n on naelte arv reas, 

kef on antud tabelis 2.5.1, kus a on naelte vahekaugus. 
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Tabel 2.5.1. kef väärtused [42:73] 

 

 

Pikikiudu ühes reas paiknevate efektiivsete poltide arv leitakse valemiga 2.5.7 

[42:83]: 

 

!�) = HI! J !!�,K ∗ L MN13PQ R (2.5.7) 

 

kus 

a1 on poltide vahekaugus pikikiudu (mm), 

d on poldi läbimõõt (mm), 

n on poltide arv reas. 

 

Ristikiudu koormuse korral võetakse poltide efektiivne arv valemiga 2.5.8 

[42:84]: 

 !�) = ! (2.5.8) 

 

Kui koormuse mõjusuuna ja pikikiu vaheline nurk on 0⁰ < α < 90⁰, siis 

määratakse nef väärtus valemite 2.5.8 ja 2.5.7 interpoleerimise teel [42:84]. 

Normkandevõime naelte ja poltide ühe kinnituselemendi ühe nihkepinna kohta 

võetakse väikseim väärtus, mille annavad valemid 2.5.9 ja 2.5.10 ja 2.5.11 [42:69]: 
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ühelõikelise paksude terasplaatide korral:  

  

6@,<E 		= HI!
STT
U
TTVB8,E ∗ WN ∗ P ∗ X22 + 4 ∗ [?,<EB8.E ∗ P ∗ WN� − 1]

2,3 ∗ L[?,<E ∗ B8,E ∗ PB8,E ∗ WN ∗ P
R 

(2.5.9)

 

ühelõikelise õhukeste terasplaatide korral: 

 

6@,<E = HI! ^ 0,4 ∗ B8.E ∗ WN ∗ P
1,15 ∗ L2 ∗ [?,<E ∗ B8,E ∗ PR (2.5.10)

 

kahelõikelises liites, kus väliselemendid on paksudest terasplaatidest: 

 

6�,.A = HI! ^ 0,5 ∗ Bℎ,2,A ∗ W2 ∗ P
2,3 ∗ L[a,.A ∗ Bℎ,2,A ∗ P R (2.5.11)

 

kus 

Fv,Rk on kinnituselemendi ühe nihkepinna normkandevõime (N), 

fh,k on puitelemendi norm-muljumistugevus (N/mm2), muljumine naelast 

läbimõõduga kuni kaheksa millimeetrit leitakse valemiga 2.5.13 [42:72]. 

Naeltele läbimõõduga  vähem kui kaheksa millimeetrit leitakse valemiga 2.5.15 

[42:82]; 

t1 on äärmise puitelemendi vähim paksus või süvistussügavus (mm), 

t2 on keskmise puitelemendi paksus (mm), 

d on kinnituselemendi läbimõõt (mm), 

My,Rk on kinnituselemendi voolavuspiirile vastav momendi normväärtus (Nmm). 

Naelliidete puhul arvutatakse valemiga 2.5.12 [42:71]. Poltliidete puhul 

valemiga 2.5.14 [42:82]. 
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Naelliited 

 [?,<E = 0,45 ∗ Bb ∗ P�,c (2.5.12)

 

kus 

My,Rk on kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

(Nmm), 

d on naela diameeter, ruudu kujulisel ristlõikel külje laius (mm), 

fu on naela tõmbetugevus [43:33]. Kuna tegemist on sepistööga, siis arvestatakse 

terase klassiga S235H, fu=360 N/mm2. 

 B8,E = 0,082 ∗ 
1 − 0,01 ∗ P� ∗ �E (2.5.13)

 

kus 

ρk on puidu normtihedus, arvestatakse tugevusklassiga C24, ρk= 350 kg/m³ 

[45:506], 

d on naela läbimõõt (mm). 

 

Klamberliited 

 

Põiksuunalise arvutuskandevõime ühe klambri ühe nihkepinna kohta võetakse võrdseks 

kahe sama läbimõõduga naela kandevõimega tingimusel, et nurk klambri harjajoone ja 

pikikiu suuna vahel on suurem kui 30⁰. Juhul kui nurk harjajoone ja pikikiu suuna vahel 

on võrdne või väiksem kui 30⁰, korrutatakse arvutuslikku põikkandevõimet teguriga 

0,7. [42:81]. 

 

Poltliited 

 [?,<E = 0,3 ∗ Bb,E ∗ P�,c (2.5.14)
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kus 

My,Rk on kinnituselemendi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

(Nmm), 

d on poldi diameeter (mm), 

fu,k normatiivne tõmbetugevus. Kuna tegemist on sepistööga, siis arvestatakse terase 

klassiga S235H, fu=360 N/mm2. 
 

Kuni 30 millimeetrise diameetriga poltide korral kasutatakse puidukiu ja jõu vahelisest 

nurgast α sõltuvaid puidu muljumistugevuse (Valem 2.5.15 ja Valem 2.5.16) 

normväärtusi [42:83]. 

 

B8,d,E = B8,�,EAK� ∗ eI!�f + �ge�f 
(2.5.15)

 

kus AK� = 1,35 + 0,015 ∗ P (2.5.16)

fh,0,k on norm-muljumistugevus pikikiudu, arvutatakse valemiga 2.5.13 (N/mm2) 

[42:83] 

ρk on puidu normtihedus (kg/m³) 

α on nurk jõu mõjumissuuna ja pikikiu vahel 

d on poldi läbimõõt (mm) 

 

Kruviliited 

 

Kui kruvide läbimõõt on 6 mm või vähem, siis rakendatakse naelliidete juhiseid. Kui 

kruvide läbimõõt on enam kui 6 mm, siis rakendatakse poltliidete juhiseid [45:537]. 

 

2.5.3. Tsentriliselt tõmmatud terasvarda ristlõike kandevõime kontroll 

 

Teraslattide ristlõike kandevõimet arvutatakse valemi 2.5.17 ja valemi 2.5.18 abil. 

Tõmbekandevõimeks võetakse väiksem suurus. [43:61] 
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;	h,<� = , ∗ B?CD  
(2.5.17)

 

;i,.P = 0,9 ∗ ,!/W ∗ BiC[  
(2.5.18)

 

kus 

A on teraslati ristlõike brutopindala (mm2), 

Anet on teraslati ristlõike netopindala (mm2), 

fy on materjali voolavuspiir [43:32]. Kuna tegemist on sepistööga, siis arvestatakse 

fy,S235 = 235 N/mm2; 

fu on materjali tõmbetugevus [ibid]. Kuna tegemist on sepistööga, siis arvestatakse 

fu,235 = 360 N/mm2; 

γM on materjali osavarutegur, γM  = 1,25 [43:56]. 

 

2.5.4. Tõmbejõuga koormatud poldi kandevõime 

 

Poldi tõmbekandevõimet arvutatakse valemiga 2.5.19 [45:446] 

 

6�,<� = 0,9 ∗ Bb ∗ ,�CD  
(2.5.19)

 

kus 

fu on terase normatiivne tõmbetugevus [43:32]. Kuna tegemist on sepistööga, siis 

arvestatakse fu,S235 = 360 N/mm2; 

As poldi keermestatud osa ristlõike pindala (mm2). [45:445] Sepispoltide keermete 

ristlõiget vähendatakse lisaks 5 %, kuna tegemist on toll-keermega, mille 

netoristlõige on väiksem; 

γM on materjali osavarutegur, γM  = 1,25 [43:56]. 
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2.5.5. Lõikejõuga koormatud naela/poldi kandevõime 

 

Kinnitusvahendite lõikekandevõimet kontrollitakse valemiga 2.5.20 [44:32] 

 

;<� = 6@,<� = f@ ∗ Bb ∗ ,�CD  
(2.5.20)

 

kus 

αv parandustegur, αv = 0,6; 

fu tõmbetugevus [43:32]. Kuna tegemist on sepistööga, siis arvestatakse fu,S235 = 

360 N/mm2; 

As poldi keermestatud osa ristlõike pindala (mm2). [45:445] Sepispoltide keermete 

ristlõiget vähendatakse lisaks 5 %, kuna tegemist on toll-keermega, mille 

netoristlõige on väiksem; 

γM on materjali osavarutegur, γM  = 1,25 [43:56]. 

 

2.5.6. Poldiaugu serva muljumiskandevõime 

 

Poldiaugu serva muljumiskandevõime leitakse valemiga 2.5.21 [44:32] 

 

6�,<� = AN ∗ M� ∗ Bb∗ ∗ P ∗ WCD  
(2.5.21)

 

kus 

fu on ühendatava elemendi terase normatiivne tõmbetugevus, (N/mm2);  

d on poldi läbimõõt, (mm); 

t ühes suunas töötavate ühendatavate elementide kõige väiksem kogupaksus, 

(mm); 

αb on väikseim suurustest ad; fu/fub ja 1,0. Tegur αd leitakse valemite 2.5.22 ja 

2.5.23 abil [ibid]; 

k1 on tegur, mis sõltub poldiaukude asetusest jõu mõjumissuuna ristisuunas, 

leitakse Valemi 2.5.24 ja Valemi 2.5.25 abil; 

γM on materjali osavarutegur, γM  = 1,25 [43:56]. 
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Tegur αb leitakse järgmiselt [ibid]: 

 

otsmistel poltidel f- = /13P0 (2.5.22)

 

muudel poltidel  fP = �13P0 − 14 (2.5.23)

 

kus 

d0 on poldi augu läbimõõt. 

 

Tegur k leitakse järgmiselt [44:32]: 

 

äärmistel poltidel: k1 on väikseim suurustest 

 j2,8 ∗ �k�l − 1,7n oM	2,5; (2.5.24)

muudel poltidel: k1 on väikseim suurustest 

 j1,4 ∗ 	k�l − 1,7n oM	2,5. (2.5.25)

 

2.6. Tornikiivri stabiilsuse ja ankurduse kontrollarvutused Tartu 

Katoliku kiriku näitel 

 

2.6.1. Stabiilsusarvutused 

 

Tuulekoormuse arvutamiseks kasutati standardi ettekirjutisi, arvutades vastavalt 

korrapärastele polügonaalsetele või nelinurksetele (lõigatud nurkadega) ristlõigetele. 

Arvutusliku tuulekoormuse leidmiseks jagati kiiver osadeks ning iga lõik arvutati eraldi 

(Joonis 2.6.1).  

Lisaks arvutati tornikiivri ja ankurdatud tornitüvese omakaal, mis peab kiivri 

stabiilsena hoidma. Tartu Katoliku kiriku kiivri arvutuslik omakaal on 140,6 kN ja 

kiivri arvutuslik omakaal koos ankurdatud tornitüvesega on 411,0 kN.  

Stabiilsusarvutuste koostamisel kasutati arvutiprogrammi Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2013. Arvutuste tulemusena saadi vaadeldavad 
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toereaktsioonid (joonis 2.6.1), mida hakati hindama. Tartu Katoliku kiriku kiiver oleks 

ilma ankurduseta ebastabiilne, toereaktsioonis tekib tõmme 72,6 kN. Koos ankurdusega 

on kiiver stabiilne, toereaktsioonis tekib surve 62,6 kN. 

Arvutuste teostamiseks koostati iga kiriku kohta kolm joonist - tornikiivri vaade, 

tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega ja arvutusskeemid (Lisa 5 - Lisa 19). 

 

 

Joonis 2.6.1. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri arvutuskeemid 
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2.6.2. Ankurduse kontrollarvutused 

 

Tartu Katoliku kiriku tornikiivri ankurdusel kontrolliti puidu muljumist teraslati 

ühendusel puittalaga ja tornitüvese kandva konstruktsiooniga, samuti kontrolliti teraslati 

tõmbekandevõimet. Nõrgimaks osaks on antud kiriku tornikiivri ankurdusel teraslati 

kinnitus naela ja klambri abil puittala külge. Selle liite arvutuslik tõmbekandevõime on 

19,1 kN, kuid tuulejõust tekitatud tõmbejõud on 36,3 kN. Seega Tartu Katoliku kiriku 

tornikiivri ankurdus on ebakorrektne (Lisa 20). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Ankurduse üldine hindamine 

 

Vaadeldavate kirikute stabiilsusarvutustel ja ankurduse kontrollarvutustel saadud 

tulemuste põhjal jaotati ankurduse seisukohalt kiivrite konstruktsioonid kolme klassi: 

1. ohtlik (tabel 3.1.1) 

2. oht võib tekkida (tabel 3.1.2) 

3. ohutu (tabel 3.1.3). 

Ohtlik konstruktsioon on tarind, mille ankurdus on ebapiisav või see puudub. 

Klassis 2, oht võib tekkida, on määratletud kiivrid, millel on ankurdus ja vastukaaluks 

töötav tornitüvese kaal piisav, kuid mis võivad muutuda ohtlikuks juhul kui ankurdus 

peaks teatud asjaoludel tööle mitte rakenduma. Ohutu konstruktsioon on kiivri tarind, 

millel puudub arvutuslikult ankurduse vajadus. 

 

Tabel 3.1.1. Ohtlikud tornikiivri kandekonstruktsioonid 

Tornikiiver 
Vaadeldavate 

toereaktsioonide 
väärtused (kN) 

Märkused 

Rõngu Mihkli kirik 
Fx= 65,05 1. Liugehõõre  on müürikrooniga takistatud. 

2. Kiivril puudub ankurdus, vajab vastukaalu. 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 13. 

Fy=-40,9 

Rooma-Katoliku 
Kiriku Pühima 
Neitsi Maarja 

Pärispatuta Saamise 
Kogudus Tartus 

Fx=91,3 

1. Liugehõõre on tornitüvesega takistatud 
2. Antud kiriku tornikiiver ei ole tuulekoorumuse 
suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese kaal on 
piisav, kuid ankurduse tõmbekandevõime on 
väiksem tuulest tekitatud tõmbejõust ankrus. 
Ankurduse nõrgim osa on teraslati kinnitus kiivri 
tala ja toolvärgi külge.  
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 12. 

Fy=62,6 
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Kursi Maarja kirik 
Fx=63,0 1. Liugehõõre  on tornitüvesega takistatud. 

2. Kiivril puudub ankurdus, vajab vastukaalu.   
 
Vaata Lisa 4 ja  Lisa 7. 

Fy=-40,6 

Äksi Andrease kirik 
Fx=91,3 1. Liugehõõre  on tornitüvesega takistatud 

2. Kiivril puudub ankurdus, vajab vastukaalu.         
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 18. 

Fy=-83,9 

 

Tabel 3.1.2. Tornikiivri kandekonstruktsioonid, millel võib oht tekkida 

Tornikiiver 
Vaadeldavate 

toereaktsioonide 
väärtused (kN) 

Märkused 

Otepää Maarja kirik 

Fx= 80,4 
1. Liugehõõre on takistatud. Kandvad talad 
toetuvad jäigalt müüri peale. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy=23,2 kN). 
 
Vaata Lisa 4 Lisa 10. 

Fy=192,5 

Maarja Magdaleena 
kirik 

Fx= 81,5 1. Liugehõõre  on müürikrooniga takistatud. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy=46,6 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 8. 

Fy=1884,8 

Nõo Laurentsiuse 

kirik 

Fx=41,9 
1. Liugehõõre on kiivri ja tornitüvese 
tappühendusega takistatud. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy= 4,9 kN) 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 9. 

Fy=18,9 

Jõhvi Mihkli kirik 
Fx=71,9 

1. Liugehõõre on takistatud, kiiver on kinnitatud 
jäigalt torni vahelakke 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy=71,1 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 5. 

Fy=119,3 

Kambja Martini kirik 

Fx=71,9 
1. Liugehõõre on takistatud, kiiver on kinnitatud 
jäigalt torni vahelakke. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy=71,1 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 6. 

Fy=119,3 

Tartu Jaani kirik 

Fx=169,8 
1. Liugehõõre on takistatud, kiiver on kinnitatud 
jäigalt torni vahelakke. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy= 7,0 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 14. 

Fy=476,7 

Väike-Maarja kirik Fx=89,9 1. Liugehõõre  on müürikrooniga takistatud. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
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Fy=653,9 
(toereaktsiooni tõmme, Fy= 91,9 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 19. 

Rannu Martini kirik 

Fx=26,2 
1. Liugehõõre on kiivri ja tornitüvese 
tappühendusega takistatud. 
2. Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 
(toereaktsiooni tõmme, Fy=1,52 kN). 
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 11. 

Fy=42,1 

 

Tabel 3.1.3. Ohutud tornikiivri kandekonstruktsioonid 

Tornikiiver 
Vaadeldavate 
toereaktsioonide 
väärtused (kN) 

Märkused 

Võnnu Jakobi kirik 
Fx= 24,3 

1. Liugehõõre on takistatud. Kandvad talad 
toetuvad jäigalt müüri peale. 
2. Ankurdus tööle ei rakendu, tõmbejõudu ei teki. 
  
Vaata Lisa 4 ja Lisa 17. 

Fy=149,1 

Tartu Pauluse kirik 

Fx=43,3 1. Liugehõõre on takistatud. Ankurdus hoiab 
kiivri stabiilsena. 
2. Ankurdus tööle ei rakendu, tõmbejõudu ei teki. 
  
Vaata Lisa 4 ja Lisa 15. 

Fy=132,8 

Tartu Peetri kirik 
Fx=63,6 

1. Kiiver on kinnitatud tüvese külge jäigalt, 
liugehõõret ei teki. 
2. Ankurdus tööle ei rakendu, tõmbejõudu ei teki   
 
Vaata Lisa 4 ja Lisa 16. 

Fy=98,6 

 

3.2. Hinnang tornikiivrite ankurdusele ja ehituslikule 

seisukorrale 

 

3.2.1. Jõhvi Mihkli kirik 

 

Tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 80,3 kN, mis ei ole piisav, et tagada 

stabiilsus tuule suhtes - kiiver peab olema ankurdatud müüri külge. 

Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri sarikad on ankurdatud poltide abil raudbetoonist 

vahelakke, mis omakorda on ankurdatud torni kahel küljel tüvesesse (Joonis 1.2 ja 

Joonis 1.3). Ankurdatud tornitüvese ja vahelae kaaluks saadi kokku 380,7 kN, mis on 

piisav stabiilsuse tagamiseks. Tuulejõul tekib ankrutes tõmme kuni 17,8 kN, 

kontrollarvutustega leiti, et ankru kandevõime on suurem. 
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Kiivri liugehõõre on takistatud, see on ankurdatud jäigalt vahelae külge. Seega 

on Jõhvi Mihkli kiriku tornikiiver ankurdatud korrektselt (Lisa 5 ja Lisa 20).  

Vastavalt 4. augustil 2012. aastal tehtud ülevaatuse käigus hinnati kiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda heaks, valtsplekk-kattel rahuldavaks – sellel esines 

korrosiooni, kuid veel see ei lekkinud. Kiivri konstruktsioonid ei olnud lindude eest 

kaitstud, nende väljaheidete kogunemine loob soodsad tingimused puidumädaniku 

tekkeks [49:28]. Kiivri kattematerjali korrosiooni laialdasem levik paneb kogu kiivri 

kandekonstruktsiooni ohu alla. Kiivris leidus ehitussodi, mis on tuleohtlik. Ankurduse 

teraskonstruktsioonidel leidus vähesel määral roostet. 

 

3.2.2. Kambja Martini kirik 

 

Tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 130,6 kN, mis ei ole piisav, et tagada 

stabiilsus tuule suhtes – kiiver peab olema ankurdatud.  

Kambja Martini kiriku tornikiiver on ankurdatud torni vahelakke kaheksa 

teraslatiga (Joonis 1.5). Ankurdatud tornitüvese ja vahelae kaaluks saadi kokku 2017,3 

kN, mis on piisav stabiilsuse tagamiseks. Tuulejõul tekib ankrutes tõmme kuni 17,1 kN. 

Kontrollarvutustega leiti, et ankurduse nõrgimas osas, talrepil, on  kandevõime suurem.  

Kiivri liugehõõre on takistatud tornitüvesega. Seega on Kambja Martini kiriku 

tornikiiver ankurdatud korrektselt (Lisa 6 ja Lisa 20). 

2. septembril 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati kiriku kiivri 

kandekonstruktsioone ja kattematerjali seisukord heaks. Kiivri kandekonstruktsiooni 

ankurduse pingutusliidetel leidus vähest korrosiooni ja need olid õlitamata (Lisa 20, 

Joonis 20.2). 

 

3.2.3. Kursi Maarja kirik 

 

Tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 81,7 kN, mis ei ole piisav, et tagada 

stabiilsus tuule suhtes – kiiver peaks olema ankurdatud, kuid see puudub (Joonis 1.7). 

Kiivri liugehõõre on takistatud tornitüvesega. Kursi Maarja kiriku kiiver ei ole tuule 

suhtes stabiilne (Lisa 7). 
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25. augustil 2012. a tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukorda rahuldavaks ja valtsplekil heaks. Visuaalsel 

kontrollil leiti niiskuskahjustused müürlattidel, taladel ja sarikal (Joonis 1.8 ja Joonis 

1.9), kuid ülevaatuse päeval kuiva ilmaga kattematerjali lekkekohti ei tuvastatud. 

Kiivris leidus lindude väljaheiteid, mis soodustavad puidumädaniku teket ja leidus 

ehitussodi, mis on tuleohtlik [49]. Konstruktsioonide kivi ja puidu puutepunktides 

puudus hüdroisolatsioon. 

 

3.2.4. Maarja-Magdaleena kirik 

 

Tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 101,7 kN, mis ei ole piisav, et tagada 

stabiilsus tuule suhtes – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Maarja-Magdaleena kiriku tornikiivri sarikad on ankurdatud kaheksa teraslatiga, 

need on ühendatud aluspõranda lähedalt terastaladega, mis omakorda on ankurdatud 

torni müüritisse (Joonis 1.11 ja Joonis 1.12). Ankurdatud tornitüvese arvutuslikuks 

kaaluks saadi 3862,4 kN, mis on piisav tasakaalu tagamiseks. Tuule jõul tekib ankrutes 

tõmbejõud kuni 11,7 kN. Kontrollarvutustega leiti, et ankurduse nõrgimas osas, 

poltühenduses kiivri postis, on kandevõime suurem. 

Liugehõõre on takistatud torni krooniga. Seega on Maarja-Magdaleena kiriku 

tornikiiver ankurdatud korrektselt (Lisa 8 ja Lisa 20).  

Vastavalt 25. augustil 2012. a tehtud ülevaatusele hinnati kiivri 

kandekonstruktsiooni ja valtspleki seisukord heaks. Müürlati ja müüri vahel puudus 

hüdroisolatsioon. Ankurduse teraskonstruktsioonil leidus roostet. 

 

3.2.5. Nõo Laurentsiuse kirik 

 

Kiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 54,9 kN, mis ei ole piisav, et tagada stabiilsus 

tuule suhtes – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Nõo Laurentsiuse kiriku tornikiiver on ankurdatud puitkonstruktsioonil 

tornitüvese külge nelja ankruga (Joonis 1.14). Ankurdatud tornitüvese arvutuslikuks 

omakaaluks saadi 47,6 kN, mis ei ole piisav tasakaalu tagamiseks. Tuule jõul tekib 

ankrutes tõmbejõud kuni 2,5 kN, antud ankurduse kandevõime on suurem.  
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Kiivri liugehõõre on takistatud selle tappühendustega tüvese külge. Seega on 

Nõo Laurentsiuse kiriku tornikiiver ankurdatud korrektselt (Lisa 9). 

2. septembril 2012. a tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. 

 

3.2.6. Otepää Maarja kirik 

 

Kiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 121,3 kN, mis ei ole piisav, et tagada stabiilsus 

tuule suhtes – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Otepää Maarja kiriku tornikiiver on ankurdatud tornitüvesesse kahe puittalaga, 

mis on ühendatud kiivri toolvärgiga teraslattide abil (Joonis 1.16). Ankurdatud 

arvutuslikuks tornitüvese omakaaluks saadi 431,4 kN, mis ei ole piisav tasakaalu 

tagamiseks. Tuule jõul tekib ankrutes tõmme kuni 11,6 kN, mis on väiksem ankru 

tõmbekandevõimest. 

Kiivri liugehõõre on takistatud jäigalt müüritisse toetuvate talade abil. Seega on 

Otepää Maarja kiriku tornikiiver ankurdatud korrektselt (Lisa 10 ja Lisa 20). 

14. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide  seisukorda heaks, ent ühel kiivri kandval talal avastati 

niiskuskahjustused (Joonis 1.17). Tornikiiver oli seest puhas. Kiivri kattematerjali 

seisukord oli rahuldav, korrosiooni laialdasem levik paneb kogu kiivri 

kandekonstruktsioonid ohu alla. Ankurduse teraskonstruktsioonidel leidus roostet. 

 

3.2.7. Rannu Martini kirik 

 

Rannu Martini kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 55,7 kN, mis ei ole 

piisav, et tagada stabiilsus tuule suhtes – antud kiiver peab olema ankurdatud.  

Kiiver on ankurdatud puitkonstruktsioonil tüvese külge nelja terasankruga 

(Joonis 1.19). Ankurdatud tornitüvese arvutuslikuks omakaaluks saadi 81,5 kN, mis ei 

ole piisav tasakaalu tagamiseks. Tuulejõul tekib ankrutes tõmbejõud kuni 0,8 kN, mis 

on väiksem  selle kandevõimest. 

Kiivri liugehõõre on takistatud tappühendustega. Rannu Martini kiriku 

tornikiivri stabiilsus on tagatud (Lisa 11). 
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14. juulil 2012. aastal tehtud ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja puitsindelkatte seisukorda heaks. Avariiline oli tornikiivri 

sisemine hooldusredel.  

 

3.2.8. RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik 

 

Tartu Katoliku kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 140,6 kN, mis ei ole 

piisav, et tagada stabiilsus tuule suhtes – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Kiiver on ankurdatud tüvesesse nelja terasankruga (Joonis 1.21). Ankurdatud 

tornitüvese arvutuslikuks omakaaluks saadi 211,9 kN, mis on piisav tasakaalu 

tagamiseks.  

Tuule jõul tekib ankrutes tõmme kuni 36,3 kN. Ankurduse kontrollarvutustes 

leiti, et ankru tõmbekandevõime on väiksem, kui selles mõjuv tõmbejõud. Arvutuslikule 

tõmbejõule 36,3 kN annab järele nael- ja klamberliide teraslati ühendamisel kiivri talaga 

ja kiivri tala ühendamisel kiivri toolvärgiga (Joonis 1.2). 

Kiivri liugehõõre on takistatud tornitüvesega. Antud kiriku kiiver ei ole tuule 

suhtes stabiilne (Lisa 12 ja Lisa 20). 

30. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati antud kiriku 

tornikiivri kandekonstruktsioonide ja valtsplekk-katte seisukorda heaks. Kiivris elasid 

linnud ja palju leidus nende väljaheiteid, mis soodustavad puidumädaniku teket [49:28] 

(Joonis 1.22). Ankurduse teraskonstruktsioonidel leidus roostet. 

 

3.2.9. Rõngu Mihkli kirik 

 

Rõngu Mihkli kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 64,8 kN, mis ei ole 

piisav stabiilsuse tagamiseks – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Kiiver on seotud tüvesega puittalade abil kaheksast punktist, kuid autor peab 

seda ebakorrektseks ja loeb antud konstruktsiooni mitteankurdatuks, kuna ankurdatud 

on maksimaalselt 20cm tornitüvest ja kohati müüritis tala kohal üldse puudub (Joonis 

1.24 ja joonis 1.25). 

Kiivri liugehõõre on takistatud tornitüvesega. Antud kiriku kiiver ei ole tuule 

suhtes stabiilne (Lisa 13). 
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14. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Puitkonstruktsioone oli hiljuti 

proteesitud. 

 

3.2.10. Tartu Jaani kirik 

 

Tartu Jaani kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 193 kN, mis ei ole piisav 

stabiilsuse tagamiseks – antud kiiver peab olema ankurdatud. 

Kiivri kandekonstruktsiooni kaksteist posti on valatud raudbetoonist vahelakke 

(Joonis 1.27). Ankurdatud vahelae arvutuslikuks omakaaluks saadi 967,5 kN, mis on 

piisav stabiilsuse tagamiseks. Tuulejõul tekib ankrutes tõmme kuni 1,2 kN, ankru 

kandevõime on sellest suurem. 

Kiivri liugehõõre on takistatud jäiga ühendusega vahelakke. Seega on Tartu 

Jaani kiriku ankurdust korrektne (Lisa 14). 

10. juulil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks. Tornikiivris elasid ülevaatuse ajal 

linnud ja leidus palju nende väljaheiteid. 

 

3.2.11. Tartu Pauluse kirik 

 

Tartu Pauluse kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 87,8 kN, mis on piisav, 

et tagada kiivri stabiilsus tuule suhtes. 

Kiiver on ankurdatud tüvesesse kahe terastalaga, mis on ühendatud kiivri 

teraskonstruktsiooni külge nelja teraslatiga (Joonis 1.29). Ankru ja kiivri 

konstruktsiooni ühendamisel on kasutatud keevist. Ankurdatud tornitüvese omakaaluks 

saadi 249,1 kN. Tuulejõul ankrutes tõmbejõudu ei teki. 

Kiivri liugehõõre on ankurdusega takistatud. Tartu Pauluse kiriku tornikiiver on 

tuule suhtes stabiilne (Lisa 15). 

8. augustil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukorda väga heaks.  
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3.2.12. Tartu Peetri Kirik 

 

Tartu Peetri kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 114,9 kN, mis on piisav, 

et tagada kiivri stabiilsus tuule suhtes. 

Kiiver on ankurdatud tüvesesse kaheksaks punktist jäigalt (Joonis 1.31). 

Ankurdatud tornitüvese arvutuslikuks omakaaluks saadi 249,1 kN. Tuulejõul ankrutes 

tõmbejõudu ei teki. 

Kiivri liugehõõre on ankurdusega takistatud. Tartu Peetri kiriku tornikiiver on 

tuule suhtes stabiilne (Lisa 16). 

14. augustil 2012. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukord heaks (Joonis 1.31).  

 

3.2.13. Võnnu Jakobi kirik 

 

Võnnu Jakobi kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 50 kN, mis on piisav, et 

tagada kiivri stabiilsus tuule suhtes. 

Kiiver on ankurdatud tüvesesse nelja puittalaga, mis on ühendatud teraslati abi 

kiivri kandva konstruktsiooniga (Joonis 1.33). Ankurdatud tornitüvese arvutuslikuks 

omakaaluks saadi 271,3 kN. Tuulejõul ankrutes tõmbejõudu ei teki. 

Kiivri liugehõõre on küüriga takistatud. Võnnu Jakobi kiriku tornikiiver on tuule 

suhtes stabiilne (Lisa 17). 

2. septembril 2012. aastal tehtud ülevaatuse käigus hinnati visuaalselt tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukord heaks (Joonis 1.33). Tehtud on puitkonstruktsioonide 

proteesimisi. Vähesel määral leidus lindude väljaheiteid, mis soodustavad 

puidumädaniku teket [49]. Puitkonstruktsioonidel puudus kokkupuutepunktides kiviga 

hüdroisolatsioon. Ankurduse teraskonstruktsioonidel leidus roostet. 

 

3.2.14. Äksi Andrease kirik 

 

Äksi Andrease kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 96,9 kN, mis ei ole 

piisav, et tagada kiivri stabiilsus tuule suhtes – kiiver peaks olema ankurdatud, kuid see 

puudub (Joonis 1.35). 
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Kiivri liugehõõre on takistatud tornitüvesega. Antud konstruktsioon ei ole 

stabiilne (Lisa 18). 

7. juulil 2012. aastal tehtud ülevaatuse käigus hinnati visuaalselt tornikiivri 

kandekonstruktsioonide seisukord rahuldavaks, leidub niiskuskahjustusi sarikatel. 

Valtsplekk-katte seisukord on halb, plekk-kattel oli ulatuslikult korrosiooni ja valtside 

vahelt katus lekkis. Kiivris leidus palju lindude väljaheiteid, mis soodustavad 

puidumädaniku teket. Samuti oli kiivris ehitussodi, mis on tuleohtlik. Käiguteed ja 

hooldusredelid olid avariilised (Joonis 1.36). 

 

3.2.15. Väike-Maarja kirik 

 

Väike-Maarja kiriku tornikiivri arvutuslikuks omakaaluks saadi 99,7 kN (Lisa 3) [47]. 

See ei ole piisav, et tagada stabiilsus tuule suhtes – kiiver peab olema ankurdatud. 

Kiiver on ankurdatud kaheksa teraslatiga tornitüvese külge (Joonis 1.38). 

Ankurdatud tornitüvese arvutusklikuks omakaaluks saadi 1491,5 kN, mis on piisav 

tasakaalu tagamiseks. Tuule jõul tekib ankrutes tõmbejõud kuni 23,0 kN. 

Kontrollarvutustega leiti, et ankurduse nõrgimas osas, teraslati ja kiivri 

puitkonstruktsiooni poltliites, on kandevõime suurem kui tuulest tekitatud tõmbejõud 

ankrus. 

Kiivri liugehõõre on takistatud müüriga. Väike-Maarja tornikiiver on tuule 

suhtes stabiilne (Lisa 19 ja LISA 20). 

7. aprillil 2013. aastal tehtud visuaalse ülevaatuse käigus hinnati tornikiivri 

kandekonstruktsioonide ja valtspleki seisukorda väga heaks.  
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4. ARUTELU JA ETTEPANEKUD 

 

4.1. Arutelu 

 

Antud töö käigus leiti kaks kirikut, millel puudub tornikiivri ankurdus – Äksi Andrease 

ja Kursi Maarja kirik. Kindlasti on neid Eestis veelgi ning paneb imestama, kuidas need 

kiivrid on tornil püsinud. Otsides põhjusi, tuleb minna tagasi 19. sajandi keskpaika - 20. 

sajandi algusesse, kui saksa ehitusmeistrid arutlesid sama teema üle.  

Pikka aega oldi arvamusel, et kiivri ankurdamist tornitüvesesse tuleb vältida, 

kuna kardeti, et kiivri ebastabiilseks muutumisel võib ankurdus ka müüritist kahjustada. 

Ka tuntud arhitekt Georg Moller arvas 19. sajandi keskpaigas, et kiriku 

puitkonstruktsioonil kiiver peab tornil püsima ilma ankurduseta. [50] 

Kui vaadelda kirikuid, mis on pikka aega püsinud ka ilma ankurduseta, siis on 

alust arvata, et nende ehitamisel on kasutatud rohkem või raskemat puitu – vanemate 

kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonid on sagedasti tehtud tammepuidust, kuid 

hilisematel aegadel on selle asemel hakatud kasutama mändi. [50] 

Igal juhul peab olema tornikiivri ehitamisel kindel, et kiiver oleks stabiilne [50]. 

See tuleb ankurdada või ehitada nii, et omakaal rahuldaks stabiilsustingimusi [ibid]. 

Kiivri kõrguse vähendamine ei ole tihti võimalik, seega jääb üle ainult ankurdamine 

[ibid]. Eelnevast lähtuvalt tekib küsimus, kui keeruline ja kulukas on kiriku tornikiivri 

kinnitamine müüri külge. Kui võrrelda ankurdamisega seotud kulusid kahjuga, mida 

tornikiivri ebastabiilseks muutumine põhjustada võib, siis näeme, et see on finantsilises 

plaanis tühine ning võib säästa inimelusid. Ankurduse vastu ei räägi ka pikaaegne 

kogemus – ehitusmeistrid on kasutanud ankurdust ja need ei ole näidanud negatiivseid 

tulemusi [50]. Seega ei näe autor põhjust, miks ei peaks kirikute tornikiivreid 

ankurdama. 

Eduard Schmitt arvas 20. sajandi alguses, et ankurdamist vajavad kirikud, mille 

tornikiivri kõrguse (h) ja kiivri alumise osa laiuse (a) suhe on h/a > 3 [50]. Antud töö 
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käigus uuritud ankurdamata kirikud kuuluvad kõik sinna vahemikku, arvestatud on ka 

Rõngu Martini kiriku kiivrit, kuna selle ankurdus on ebakorrektne (tabel 4.1). Uuritud 

kirikute koondtabelist (Lisa 4) on näha otsest seost h/a suhtega. 

 

Tabel 4.1. Ankurdamata kiivrite geomeetriline suhe h/a. 

Tornikiiver h (m) a (m) h/a 

Rõngu Martini kirik [37] 22,1 6 3,7 

Kursi Maarja kirik 16,8 4,8 3,5 

Äksi Andrease kirik [34] 21,2 5,3 4,0 

 

Lihtsamate katuste jaoks on välja töötatud standardid, kuid kiriku tornikiivrite 

kohta puuduvad nendes konkreetsed ettekirjutised. Aacheni Ülikooli aerodünaamika 

laboris tehtud katsete tulemusel leiti, et tuulekoormuse standardite järgset metoodikat 

kasutades saadakse suur varu tornikiivri kandekonstruktsioonide kandevõimele. 

Tuuletunnelites uuritud kiriku tornikiivrite parameetrid on märgitud tabelis 4.2. [51]  

 

Tabel 4.2. Aerodünaamika laboris uuritud tornikiivrite põhiparameetrid [51] 

Tornikiiver 
h 

(m) 

a 

(m) 
h/a Ristlõige cf 

Szent Mihály, Sopron, Ungari 23,5 9,5 2,47 korrapärane oktagon 0,60 

St. Severin, Bonn-Mehlem 22,2 6,9 3,22 korrapärane oktagon 0,65 

St. Pius X., Belair, Luksemburg 27 4,5 6,00 
korrapärane tetragon 

(lõigatud külgedega) 
0,80 

 

Aacheni Ülikoolis  tehtud uuringute tulemusena mõõdeti St. Severin’i kiriku 

tornikiivri tuulekoormuse jõuteguriks cf = 0,65 [51]. Arvutades samale kiivrile 

tuulekoormust kui ringsilindrile vastavalt standardile DIN EN 1991-1-4, saadakse 

jõuteguriks cf = 0,9. [51] 

Antud töö sarnase h/a suhtega kirikute tuulekoormuste jõutegureid võrreldi 

Aacheni Ülikooli laboris mõõdetud jõuteguriga cf = 0,65. Selle tulemusena leiti, et Eesti 

kirikutele arvutatud tornikiivrite tuulekoormused on hinnanguliselt 25 % varuga (Lisa 

21). 
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Täpsemate omakaalukoormuste ja stabiilsusarvutuste tulemuste saavutamiseks 

tuleks iga tornikiivri konstruktsioonid eraldi mõõdistada ja määrata puidu tugevusklass. 

Uuritud kirikutest kõige töökindlam ankurdus on Tartu Jaani kirikul, selle 

tornikiivri teraskonstruktsioonid on ankurdatud otse raudbetoonvahelakke, mis 

omakorda on seotud torni müüritisega. Antud ankurdusega on kõrvaldatud kiivri 

liugehõõre ja ümberlüke tuulejõu poolt ning on viidud ankurdatud kiivri raskuskese 

võimalikult madalale (Joonis 4.1.1). Puuduvad ankurduse vaheosad, mis tihti osutuvad 

nõrgimaks lüliks. Samuti puudub vajadus ankurdust aeg ajalt pingutada. Paigas on ka 

antud kiivril kõrguse ja kiivri kandekonstruktsioonide toetuspunktide laiuse suhe h/a= 

1,9. 

 

Joonis 4.1.1. Tartu Jaani kiriku tornikiivri lõige 
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Ankurdatud tornikiivritest on ebastabiilne RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja 

Pärispatuta Saamise kiriku kiiver. Selle ankurdus on aladimensioonitud ning antud 

kiivri suhe h/a on kriitilisel tasemel – 4,6. Selle kiivri kandetalad on ankurdatud 

teraslattide abil tornitüvese külge (Joonis 4.1.2), kandetalad on omakorda ühendatud 

teraslati abil torni puitkonstruktsioonidega. Antud lahenduse puhul on nõrgimaks osaks 

teraslati ühendus naela ja klambri abil puidu külge, mis puidu muljudes annab järele.  

 

Joonis 4.1.2. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri lõige 
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Selleks, et tornikiiver püsiks stabiilsena ei piisa ainult ankurdusest, vaid kirikut 

tuleb ka hooldada. Kirikuhoonet tuleb inspekteerida vähemalt kaks korda aastas ja 

tingimata tuleb hoone üle vaadata ka pärast tugevamat tormi. Kontrollida tuleb kiivri 

seisukorda nii seest kui ka väljast. [49]  

 

4.2. Ettepanekud 

 

Autor leiab, et käesolevas töös leitud ohtlikud tornikiivri kandekonstruktsioonid, 

milleks on Rõngu Mihkli, Tartu Katoliku, Kursi ja Äksi Andrease kiriku tornikiiver, 

tuleks võtta detailsema uurimise alla. Tornikiivritele, millel puudub ankurdus, tuleks see 

rajada. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri ankurdust tuleks täiendada. Samuti tuleks 

kontrollida niiskuskahjustusi saanud kandekonstruktsioone. Lisaks tuleks ankurdust 

kontrollida „saledate“ tornikiivritega kirikutel, mille kiivri kõrguse ja 

kandekonstruktsioonide toepunktide vahekauguse suhe h/a on suurem kui 3,5. Koostada 

tuleks metoodiline juhend tornikiivrite ankurduse hoolduseks. 

Kirikute tornikiivrite ülevaatusel leiti kiivreid, mille plekk-kattel leidus 

roosteplekke. Nendel kiivritel tuleks kõigepealt kindlaks teha kahjustuse iseloom, 

põhjused ja kahjustatud ala suurus ning alustada tuleks põhjuste likvideerimisega. 

Üldiselt on roostealtid kohad need, kus kuivamine on raskendatud. Seejärel tuleks 

roosteplekid puhastada ja värvida. Juhul, kui kahjustused on suuremad, tuleks 

plekktahvel asendada olemasolevale sarnasega. Tsingitud terasplekk-katuse säilimise 

seisukohalt on tähtis selle korrapärane värvimine. [52] 

Tähtis on hoida linnud kiivrite kandekonstruktsioonidest eemal, nende 

väljaheited põhjustavad puidumädaniku teket [49]. Kiivritesse, kus räästad on vabad, 

tuleks  paigaldada lindude eest kaitsvad võrgud. Samuti on tähtis hoida kiivrialune 

puhas ehitus- ja muust sodist, kuna see on tuleohtlik. Juhul, kui kiriku tornikiivri 

ankurdus on ehitatud nõnda, et seda saab pingutada, siis tuleks seda vastavalt soovitatud 

ankurduse hooldusjuhendile ka teha. Tuleb silmas pidada, et pingutite keermed oleks 

puhastatud ja õlitatud spetsiaalse määrdega. Mõnel kirikul olid torni hooldusredelid ja 

käiguteed avariilised ja ohtlikud, need tuleks restaureerida. Soovituslik oleks paigaldada 

kiivritesse valgustus ja tulekahjusignalisatsioon. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida 15 Eesti kiriku tornikiivrite kandekonstruktsioonide 

ankurdamist ja hinnata tornikiivrite seisukorda. Töö eesmärgid said edukalt täidetud: 

kõikidele vaadeldavatele tornikiivritele teostati stabiilsusarvutused liugehõõrdele ja 

ümberlükkele, selleks arvutati tuule- ja omakaalukoormused. Olemasolevale 

ankurdusele teostati kontrollarvutused. 

Perioodil 7.07.2012 kuni 7.04.2013 tehti kirikute tornikiivrite ülevaatused. Selle 

käigus kontrolliti ankurduse olemasolu, mõõdistati see ning anti üldine hinnang 

tornikiivri ehituslikule seisukorrale. Uurimise käigus selgitati välja kaks kirikut, millel 

puudub tornikiivri ankurdus, need on Kursi Maarja kirik Jõgevamaal ja Äksi Andrease 

kirik Tartumaal. Lisaks leiti kirik, millel on ebakorrektne ankurdus – Rõngu Mihkli 

kirik Tartumaal. Visuaalsel hindamisel tõdeti, et vaadeldavate kirikute tornikiivrite 

kandekonstruktsioonid on üldiselt heas seisukorras, ent osade kirikute tornikiivrite 

kandekonstruktsioonidel avastati niiskuskahjustusi. 

Osad andmed jäid kaardistamisel puudu, peamiselt ei õnnestunud objektil saada 

tornikiivrite kõrgusmõõtusid. Nende andmete kogumiseks suheldi vaadeldavatele 

kirikutele restaureerimistöid teinud projekteerijatega. Samuti saadi andmeid 

Muinsuskaitse arhiivist. Lisaks käidi Kursi Maarja ja Otepää Maarja ja Tartu Katoliku 

kiriku tornikiivrit kohapeal  tahhümeetriga Nikon DTM-332  mõõdistamas.  

Kõikidele uuritavatele kiriku tornikiivritele leiti vastavalt standarditele tuule- ja 

omakaalukoormused, mida kasutati stabiilsusarvutuste koostamisel arvutiprogrammiga 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Arvutuste käigus saadud 

toereaktsioonide põhjal hinnati kiivri stabiilsust järgmistel juhtudel: 

1. Ilma ankurdamata tornikiiver. Hinnati tuuletuulekoormuse ja kiivri 

omakaalukoormuse stabiilsust. Kui vaadeldavasse toereaktsiooni tekkis tõmme, 

siis järeldati, et ankurdus rakendub tööle (juhul kui  tornikiivri konstruktsioonil 

oli ankurdus). 
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2. Ankurdatud tornikiiver. Hinnati tuulekoormuse ja kiivri ning ankurdatud 

tornitüvese omakaalukoormuse stabiilsust, seda juhul kui tornikiiver oli 

ankurdatud. 

Stabiilsusarvutuste käigus tõdeti, et Äksi Andrese, Kursi Maarja ja Rõngu Mihkli 

kiriku tornikiivril peab olema ankurdus, kuna need kiivrid on arvutuslikult 

ebastabiilsed. Iga kiivri kohta tehti arvutiprogrammiga AutoCAD 2012 kolm joonist – 

kiivri vaade, kiivri lõige koos raskuskeskmetega ja arvutusskeemid. 

Kõik vaadeldavad tornikiivrid on liugehõõrdele stabiilsed. Üldjuhul on kiivrite 

hõõre takistatud tornitüvesega või tornitüvesesse valatud raudbetoonvahelakke jäigalt 

ankurdamisega. 

Lisaks tehti probleemsematele ankurdatud tornikiivritele (Jõhvi Mihkli, Kambja 

Martini, Maarja-Magdaleena, Otepää Maarja, Tartu Katoliku ja Väike-Maarja kirik) 

ankurduse kontrollarvutused. Selleks hinnati ankurdust üldiselt ja valiti selle 

potentsiaalselt nõrgemad kohad ning arvutati nende kandevõime. Üldiselt on 

olemasoleva ankurduse nõrgimaks osaks teraslati kinnitus naela või poldi abil 

puitkonstruktsiooni külge. Kirikutel, millel on säilinud vana ankurdus, on müüri külge 

ankurdatud teraslatt tavaliselt kinnitatud tornikiivri puitkonstruktsioonide külge ühe 

naela ja ühe klambri abil, mis on suurusjärgu võrra väiksem teraslati 

tõmbekandevõimest. 

Ankurduse kontrollarvutusel selgus, et Tartu Katoliku kiriku tornikiivri ankurdus on 

ebakorrektne, nimelt ankurdatud tornitüvese kaal on küll piisav, kuid ankurduse 

arvutuslik tõmbekandevõime on väiksem, kui on tuulejõust tekitatud arvutuslik 

tõmbejõud.   

Töö käigus jagati uuritud tornikiivrid lähtuvalt ankurdusest kolme klassi: 

1. Ohtlikud tornikiivri kandekonstruktsioonid: 

a. Rõngu Mihli kirik 

b. Tartu Katoliku kirik 

c. Kursi Maarja kirik 

d. Äksi Andrease kirik 

 

2. Kandekonstruktsioonide ankurdus, millel võib oht tekkida: 

a. Otepää Maarja kirik 
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b. Maarja-Magdaleena kirik 

c. Nõo Laurentsiuse kirik 

d. Jõhvi Mihkli kirik 

e. Kambja Martini kirik 

f. Tartu Jaani kirik 

g. Väike-Maarja kirik 

h. Rannu Martini kirik 

 

3. Ohutud kandekonstruktsioonide ankurdused: 

a. Võnnu Jakobi kirik 

b. Tartu Pauluse kirik 

c. Tartu Peetri kirik 

 

Soovitav on võtta antud töös ohtlikeks kandekonstruktsioonide ankurduseks 

hinnatud kiriku tornikiivrid detailsema uurimise alla. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri 

ankurdust tuleks täiendada. Samuti tuleks kontrollida niiskuskahjustusi saanud 

tornikiivrite kandekonstruktsioone. Soovituslik oleks kaardistada kirikute ankurduse 

olemasolu kiivritel, mille torni kõrguse ja kiivri toepunktide vahekauguse suhe h/a on 

suurem kui 3,5.  

Samuti tuleb tähelepanu pöörata kiivri ehituslikule seisukorrale. Kiivri roostes 

plekk-katted tuleb puhastada ja värvida või vajadusel sarnase plekitahvliga välja 

vahetada. Silmas tuleb pidada ka, et kiivrid oleks seest puhtad nii lindudest ja nende 

väljaheidetest kui ka prügist. Kui olemasolev ankurdus on pingutatav, siis tuleb seda ka 

aeg ajalt kasutada, lisaks peavad keermed pingutusliitel olema roostest puhtad ja 

õlitatud spetsiaalse määrdega. Tähelepanu tuleb pöörata ka kirikutornide käiguteedele ja 

redelitele, vajadusel tuleb need restaureerida. Soovituslik oleks paigaldada kiivritesse 

valgustus ja tulekahjusignalisatsioon. 
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LISA 1. Kursi Maarja kiriku mõõdistamise välilehed



Tahhümeeter Nikon DTM-332

76,81

VA

90,5533

kõrgusmärk
punkti 

nr

Punkti kõrgus 

(m)

Kõrguse 

parandus

Korrigeeritud 

kõrgus (m)
HA VA

p nurk  teljel 

HA

p nurk  teljel 

VA

p kaugus 

teljest HA

p kaugus 

teljest VA

VA kontroll

p 1 17,92         0,05   17,97 33,82 78,364 0,16              -12,1897 0,21           17,91 -       0,01          

p 2 17,92         0,05   17,97 33,49 77,955 0,17 -             -12,5983 0,23 -          18,49 -       0,57 -         

K2 p 3 19,11         0,08   19,19 33,916 77,646 0,25              -12,9075 0,34           18,92 -       0,19          

p 4 21,73         0,03   21,76 34,506 75,926 0,84              -14,6275 1,13           21,37 -       0,36          

p 5 21,73         0,23   21,96 34,307 75,699 0,64              -14,8544 0,86           21,69 -       0,04          

p 6 24,05         0,46   24,51 34,835 74,382 1,17              -16,1711 1,57           23,59 -       0,46          

p 7 24,05         0,37   24,42 34,605 74,192 0,94              -16,3611 1,26           23,87 -       0,18          

K5 p 8 25,48         0,57   26,05 35,031 73,258 1,37              -17,2955 1,84           25,24 -       0,24          

K6 p 9 33,44         1,29   34,73 35,964 67,913 2,30              -22,6402 3,09           33,36 -       0,08          

K7 p 10 38,39         1,53   39,92 36,03 64,798 2,37              -25,7555 3,18           38,38 -       0,01          

KURSI KIRIK

Prisma kaugus mõõtmistpunktist

K3

K4

HA

33,6617

Prisma 

nurgad

K1

LISA 1. järg
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LISA 2. Otepää Maarja kiriku mõõdistamise välilehed



Tahhümeeter Nikon DTM-332

70,06

HA VA

297,7256 92

kõrgusmärk
Punkti kõrgus 

(m)

Kõrguse 

parandus

Korrigeeritud 

kõrgus (m)
punkti nr HA VA

p nurk  teljel 

HA

p nurk  teljel 

VA

p kaugus 

teljest HA

p kaugus 

teljest VA

VA kontroll

p 1 21,25         0,05   21,3 p1 297,8586 76,406 0,13               -15,5936 0,16           20,87 -    0,38          

p 2 21,25         0,15   21,4 p2 298,1708 76,406 0,45               -15,5936 0,54           20,87 -    0,38          

K2 p 3 22,44         0,12   22,56 p3 297,3992 74,91 0,33 -              -17,0903 0,40 -          22,86 -    0,42 -         

K3 p 4 26,06         0,59   26,65 p4 296,3611 72,672 1,36 -              -19,3283 1,67 -          25,89 -    0,17          

p 5 30,16         0,66   30,82 p5 296,4006 69,878 1,32 -              -22,1222 1,62 -          29,80 -    0,36          

p 6 30,16         0,49   30,65 p6 296,7467 69,878 0,98 -              -22,1222 1,20 -          29,80 -    0,36          

K5 p 7 31,07         0,77   31,84 p7 296,2308 69,12 1,49 -              -22,88 1,83 -          30,89 -    0,18          

p 8 33,19         0,91   34,1 p8 296,0639 67,789 1,66 -              -24,2106 2,03 -          32,82 -    0,37          

p 9 33,19         0,71   33,9 p9 296,4453 67,728 1,28 -              -24,2717 1,57 -          32,91 -    0,28          

K7 p 10 33,61         0,99   34,6 p10 295,9967 66,919 1,73 -              -25,0806 2,11 -          34,11 -    0,50 -         

K8 p 11 44,79         1,96   46,75 p11 295,1386 60,178 2,59 -              -31,8219 3,17 -          44,80 -    0,01 -         

K9 p 12 47,7         2,11   49,81 p12 295,1386 58,327 2,59 -              -33,6728 3,17 -          48,00 -    0,30 -         

p7.1 296,5661 68,426 1,16 -              -23,5742 1,42 -          31,89 -    31,89 -       

pa1 294,9194 71,921 2,81 -              -20,0786 3,43 -          26,93 -    26,93 -       

pa2 295,3914 71,921 2,33 -              -20,0786 2,86 -          26,93 -    26,93 -       

pa3 295,3914 70,156 2,33 -              -21,8439 2,86 -          29,40 -    29,40 -       

pa4 295,1706 69,924 2,56 -              -22,0758 3,13 -          29,73 -    29,73 -       

pa5 294,9239 70,156 2,80 -              -21,8439 3,43 -          29,40 -    29,40 -       

OTEPÄÄ KIRIK

LISA 2. järg

K6

Prisma kaugus mõõtmistpunktist

Prisma 

nurgad

K1

K4

6



 

Väike-Maarja tornikiiver 
 

1. Ristlõiked (b×h) 
 
I Risttalastik (RT) 320×310 mm   
Ülejäänud  RT  165×210 mm 
Toolvärgiraamid  180×180 mm 
Diagonaalid 150×150 mm 
Tugikäpad 180×180 mm 
Postid 180×180 mm 
Sarikad kannas 160×250 mm 
Sarikad tipus 160×160 mm 
 

2. Omakaal 
Saematerjal 450 kg/m3 

 
� Katusekate      

Laudis 40×125 mm, samm 250 = 0,04×450/2 = 9,0 kg/m2 

Plekk 6,0 kg/m2 

Kokku: 9,0+6,0 = 15,0 kg/m2 
Kaetav pind ~ 255 m2 

15,0×255 = 3825 kg 
 

� Konstruktsioon 
Jätkulapid 2,4 m, 16 tk 
0,075×0,18×2,4×16 = 0,52 m3 

0,52×450 = 234 kg 
Kandekonstruktsioon ~7000 kg 
Konstruktsioon kokku 
~ 7000+234 = 7234 kg 
  

� Rist 
~ 75 kg 
 

� Roobid 
~ 150 kg 
 

� Kokku  
3,825+7,234+0,075+0,150 = 11,3 T 
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LISA 3. OÜ Rändmeister teostatud kalkulatsioon Väike-Maarja kiriku tornikiivri omakaalule



LISA 4. Uuritud kirikute tornikiivrite koondtabel

OTEPÄÄ MAARJA KIRIK MAARJA-MAGDALEENA KIRIK VÕNNU JAKOBI KIRIK RÕNGU MIHKLI KIRIK TARTU PAULUSE KIRIK RANNU MARTINI KIRIK NÕO LAURENTSIUSE KIRIK TARTU PEETRI KIRIK
ROOMA-KATOLIKU 

K.P.N.M.P.S.K. TARTUS
KURSI MAARJA KIRIK ÄKSI ANDREASE KIRIK JÕHVI MIHKLI KIRIK KAMBJA MARTINI KIRIK TARTU JAANI KIRIK VÄIKE-MAARJA KIRIKKirik

Kiivri vaade

Ehitatud 1860 aastal, plekk 

vahetatud 1989 a [20]
  Ehitatud 1887 a [12]

Ehitatud 1783-1787 a, 

proteesimine 2002 a [31]
Ehitatud 1863 a. [12]

Ehitatud 1915-1917 a,  

rekonstrueerimine 1987 a. 

[25]

Ehitatud 1835 a, 

rekonstrueerimine 2005 a [20]
Ehitatud 1819 a [12] Ehitatud 1903 a [28] Rekonstrueeritud 2010 a.[21]

Ehitamise aastatel 1871-1872, 

rekonstrueerimine 1987 a. 

[14], [12]

Ehitatud 1887-1889 a. [33] Taastatud 1984. a. [9] Taastatud 1989-1993.a.[12] Taastatud 1999 a.[23] Kiiver taastatud 2012.a [40]

Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Puitsindel Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk Valtsplekk

Ankurduse ülemisest osast 

(h), (m)
25,5 18,6 [16] 11,5 [32] 22,1 [37] 9,7 [27] 10,0 [36] 12,0 [18] 15,3 [30] 22,4 16,8 21,15 [34] 21,1 [10] 22,9 [13] 22,1 [24] 25,8 [39]

Maapinnast, (m) 46,8 46,7  [16] 36,9 [32] 42,2 [37] 42,9  [27] 33,5 [36] 37,7 [18] 50,5 [30] 46,9 34,7 48,05 [34] 45,06 [10] 47,4 [13] 57,7 [24] 59,7 [39]

Kiivri rekonstrueerimise   / ehitamise aasta               

[Kursiivis viidatud allikas]

Katuse kate

Tornikiivri kõrgus 

[Kursiivis viidatud 
Üldpikkus (koos ristiga), (m) 49,8 50,5  [16] 40,9 [32] 45,4 [37] 45,2  [27] 36,4 [36] 39,7 [18] 53,7 [30] 49,9 39,9 50,65 [34] 47,72 [10] 51,2 [13] 62,4 [24] 61,7 [39]

Üldpikkus (koos ristiga) 

merepinnast, (m)
195,3 123,7 81,4 124,4 104,2 80,9 113,5 103,7 112,4 85,9 110 109,2 138,2 99,9 174,7

1000 750 800 950 500 200 250 700 830 1000 600 550 850 780 1250

Puit Puit Puit Puit Teras Puit Puit Teras Puit Puit Puit Puit Teras, puitroovitus Teras Puit

Savikivi Savikivi Savikivi Savikivi Savikivi Puit Puit Savikivi Savikivi Tellis + maakivi Savikivi Paekivi Maakivi + betoonvöö Savikivi Paekivi

5,4 5,3  [16] 5,7 [32] 5,7 [37] 4,6  [27] 3,7 [36] 5,0 [18] 6,4 [30] 5,6 4,9 5,8 [34] 5,3 [10] 6,3 [13] 12,2 [24] 6,1 [39]

2 naela 10x10 mm + toolvärgi 

posti külge
Polt postist läbi, ᴓ 24 mm

2 naela ᴓ10 mm + klamber 

kinnitatud toolvärgi tala külge

 2 polti läbi posti ᴓ12 mm, 

teraslatt 60x10 mm

Tala keevitatud 

kandekonstruktsiooni külge

Ankur läbi toolvärgi tala, 

sepistatud pea
Ankur läbi tala + seib + mutter Polt/neet Klamber + nael 10x10 mm - - Teras + poldid, 6 tk Teraslatt, keeratud ümber tala 6 kruvi, 10x100

Puittala müüris, teraslatt tala 

külge kinnitatud 1 naelaga 

10x10 mm + klamber, d=10 

mm

Terastala müüris, latt tala 

külge kinnitatud mutriga
Puittala müüris

Puittala müüritises, keermelatt 

ᴓ15 mm, seib 40x40 mm
Terastala müüris Klamber + 2 naela 10x10 mm Klamber + 2 naela 10x10mm Teraskonstrutsioon müüritises 3 naela, 10x10mm - -

4 polti ankurdatud r/b 

vahelakke (posti kohta)
Ankurdatud r/b vahelakke Keemiline ankur, M12x250

Post ankurdatud r/b vahelakke

Tornikiivri toetuspinna  laius, (mm)

Tornikiivri toolvärgi materjal 

Tornitüvese materjal

[Kursiivis viidatud 

allikas]:

Torni laius, (m) [Kursiivis viidatud andmed]

Kinnitus toolvärgi külge

Kinnitus seina külge

mm

Teras + puittala Teras + terastala Teraslatt + puittala müüris Teraslatt + puittala müüris Teras + terastala müüris Teras Teras Teras Teras - - Teras Teras Teras Teras

15x65 15x65 15x80  ᴓ15 ᴓ60 10x25 10x40 10x50 10x40 - - 15 ᴓ26 - 5x80

1,4 20 1,5 kuni 0,15 6,2 0,6 0,45 ca 2,5 1,85 - 6,3 2,1

4 8 4 8 4 4 4 8 4 - - 8 8 12 8

Tetragoon + korrapärane  

oktagoon
Korrapärane  oktagoon

Tetragoon + korrapärane  

oktagoon
Korrapärane  oktagoon Tetragoon Korrapärane  oktagoon Korrapärane  oktagoon Korrapärane  oktagoon Korrapärane  oktagoon Korrapärane  oktagoon

Korrapärane polügonaalne 

oktagon

Tetragoon + korrapärane  

oktagoon

Tetragoon + korrapärane  

oktagoon
Tetragoon + korrapärane oktagoon Korrapärane  oktagoon

4,6 3,5 2,0 3,7 2,1 2,7 2,6 2,6 4,6 3,5 4,0 4,5 4,5 1,9 4,8

I I I I II I I II II I I II I II I

121,3 101,7 50,0 64,8 87,8 55,7 54,9 114,9 140,6 81,7 96,9 80,3 130,6 193,0 99,7

431,4 3862,4 271,3 - 249,1 81,5 47,6 195,8 270,4 - - 380,7 2017,3 967,5 1491,5

552,7 3964,1 321,3 64,8 336,9 137,2 102,5 310,7 411,0 - 96,9 460,9 2147,9 1160,5 1591,2

F = 80,4 F = 81,5 F = 24,3 F = 65,05 F =43,3 F =26,2 F =41,9 F =63,6 F =91,3 F =63,0 F =91,3 F =71,9 F =86,4 F =169,8 F =89,9

Ankru pikkus, (m)

Ankrute arv torni kohta, (tk)

Kiivri kuju 

Torni kõrguse (h) ja toereaktsioonide vahelise 

kauguse (a) suhe, h/a

Maastikutüüp

Qkiiver,d (kN)

Qtüves,d (kN)

Qd, (kN)

Ankru materjal

Ankru ristlõige, (mm)

Fx= 80,4 Fx= 81,5 Fx= 24,3 Fx= 65,05 Fx=43,3 Fx=26,2 Fx=41,9 Fx=63,6 Fx=91,3 Fx=63,0 Fx=91,3 Fx=71,9 Fx=86,4 Fx=169,8 Fx=89,9

Fy=192,5 Fy=1884,8 Fy=149,1 Fy=-40,9 Fy=132,8 Fy=42,1 Fy=18,9 Fy=98,6 Fy=62,6 Fy=-40,6 Fy=-83,9 Fy=119,3 Fy=940,3 Fy=476,7 Fy=653,9

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy=23,2 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 46,6 kN)

Kiiver on ka ilma ankurduseta 

stabiilne (toereaktsiooni surve, 

Fy= 13,3 kN)

Kiivril puudub ankurdus 
Kiiver on ka ilma ankurduseta 

stabiilne (toereaktsiooni surve, 

Fy= 8,0 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 1,52 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 4,9 kN)

Kiiver on ka ilma ankurduseta 

stabiilne (toereaktsiooni 

surve,Fy= 0,7 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 72,6 kN)

Kiivril puudub ankurdus Kiivril puudub ankurdus 
Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 71,1 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 68,3 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver ebastabiilne 

(toereaktsiooni tõmme, Fy= 7,0 kN)

Ilma ankurduseta on kiiver 

ebastabiilne (toereaktsiooni 

tõmme, Fy= 91,9 kN)

Liugehõõre on takistatud. 

Kandvad talad toetuvad jäigalt 

müüri peale

Liugehõõre  on müürikrooniga 

takistatud

Liugehõõre on takistatud. 

Kandvad talad toetuvad jäigalt 

müüri peale

Liugehõõre  on müürikrooniga 

takistatud

Liugehõõre on takistatud. 

Ankurdus hoiab kiivri 

stabiilsena

Liugehõõre on kiivri ja 

tornitüvese tappühendusega 

takistatud

Liugehõõre on kiivri ja 

tornitüvese tappühendusega 

takistatud

Kiiver on kinnitatud tüvese 

külge jäigalt, liugehõõret ei 

teki

Liugehõõre  on tornitüvesega 

takistatud

Liugehõõre  on tornitüvesega 

takistatud

Liugehõõre  on tornitüvesega 

takistatud

Liugehõõre on takistatud, 

kiiver on kinnitatud jäigalt 

torni vahelakke

Liugehõõre  on tornitüvesega 

takistatud

Liugehõõre on takistatud, kiiver on 

kinnitatud jäigalt torni vahelakke

Liugehõõre  on müürikrooniga 

takistatud

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 
Antud kiriku tornikiiver ei ole 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse 

Antud kiriku tornikiiver on 

tuulekoormuse suhtes 

Kiivri stabiilsus liughõõrdele

Kiivri stabiilsus tuulekoormusele

Vaadeldavad toeraktsioonide väärtused (kN)

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

Ankurdus tööle ei rakendu 

tõmbejõudu ei teki.

Kiivril puudub ankurdus, vajab 

vastukaalu.

Ankurdus tööle ei rakendu 

tõmbejõudu ei teki.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

Ankurdus tööle ei rakendu 

tõmbejõudu ei teki.

Antud kiriku tornikiiver ei ole 

tuulekoorumuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav, kuid 

ankurduse tõmbekandevõime 

on väiksem tuulest tekitatud 

tõmbejõust ankrus. Ankurduse 

nõrgim osa on kinnitus kiivri 

tala ja toolvärgi külge.

Kiivril puudub ankurdus, vajab 

vastukaalu.

Kiivril puudub ankurdus, vajab 

vastukaalu.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse 

suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse 

tõmbekandevõime on suurem tuulest 

tekitatud tõmbejõust.

tuulekoormuse suhtes 

stabiilne – ankurdatud 

tornitüvese kaal on piisav ja 

ankurduse tõmbekandevõime 

on suurem tuulest tekitatud 

tõmbejõust.

Hinnang ankurdusele
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LISA 5.  

Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

23,9 m

tetragoon, oktagon

15x10-5
m²/s

Tetragoon

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 23,9 25,4 1,5 24,65 2,95 939,63 5,3 5,3 1 2,1 4,5 0,05 0,87 0,66 1,21 7,95 9,01 6,01

Oktagon

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K2 25,40 32,00 6,60 28,70 3,10 987,41 39,75 4,07 0,15 0,037 1078481 26,86 22,76 3,45 5,18

K3 32,00 38,60 6,60 35,30 3,20 1019,26 40,38 2,48 0,10 0,038 667673 16,37 14,31 2,17 3,26

K4 38,60 45,20 6,60 41,90 3,30 1051,12 41,01 0,86 0,03 0,035 235122 5,68 5,12 0,78 1,17

136,40

89,17 0,80

80,25 14,40 Märkused:

0,80 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

9,22

0,00

9,22
24,00

221,18
7,47

27,00

201,77

0,90

199,07

181,59

380,66

460,91

LISA 5. järg

Müüri paksus (m)

Müüri toetuspinna 
pindala (m²)

Ankurduspikkus (m)

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Vneto, tornitüves (m³)
Lubjakivi ρ (kN/m³)

Gd (kN)

Ankurdatud tornitüvese 

kaal Gtüves d (kN)

Ankurdatud vahelae 

kaal Gvahel d (kN)

Ankurdatud tornitüvese 

ja vahelae kaal Gt+v 

Tornitüvese ankurdatud osa 

ja kiivri kaal

Ankurdatud tornitüvese 
kaal Gtüves k (kN)

Betooni maht (m³)

Betooni ρ (kN/m³)

Ankurdatud vahelae kaal 
Gvahel k (kN)

γG

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m³)

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m)

Torni tüvese kõrgus maapinnast
Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

II

1

1

ψλ (-)d (m) b (m) d/b, (-) cf,0, (-)ce  (z), (-)hzd, (m) qp(z), (N/m²) λ, (-) r/b (-)

ce (z), (-) qp(z), (N/m²)
vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-)

ψr (-)

Tuule- ja omakaaluarvutused

Jõhvi kirik

Tuulekoormus

vb

qb

λ, (-)
Fwd, 

(kN/m)

1,30 4,50 0,66 0,86

ψλ, (-) cf, (-) Aref, (m
2) Fw, (kN) Fw, (kN/m)

cf (-) Aref (m²) Fw (kN) Fwd (kN/m)

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m) hzd, (m)

Peter
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LISA 6.  

Kambja Martini kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 

Peter
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22,58 m/s

318,52 N/m²

Tuulekoormus

Tuule- ja omakaaluarvutused

Kambja kirik

vb

qb

LISA 6. järg

318,52 N/m²

24,5 m

15x10-5
m²/s

Tetragoon

Õhu kinemaatiline viskoossus

tetragoon, oktagon

CsCd

ϕ

Kiivri tüüp

I

1

1

Torni tüvese kõrgus maapinnast

qb

Maastikutüüp

Tetragoon

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 24,5 25,56 1,06 25,03 3,35 1067,042 5,5 5,5 1 2,1 4,5 0,1 0,75 0,66 1,0395 5,83 6,47 6,1

Oktagon

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K2 25,56 32,36 6,80 28,96 3,45 1098,89 41,93 4,30 0,16 0,037 1202029 29,24 27,57 4,05 6,08

ce  (z), (-) qp(z), (N/m²) d (m) b (m) d/b, (-)hzd, (m)
Kiivri 

osa
Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m) cf,0, (-) λ, (-) r/b (-) ψr (-) ψλ (-) cf (-)

Aref 

(m²)
Fw (kN) Fwd (kN/m)

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m) hzd, (m) ce (z), (-) qp(z), (N/m²) vm(ze), (m/s) b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-) Fw, (kN/m) Fwd, (kN/m)λ, (-) ψλ, (-) cf, (-)
Aref, 

(m2)
Fw, (kN)

K3 32,36 38,96 6,60 35,66 3,56 1133,93 42,59 2,80 0,11 0,039 795097 18,48 17,98 2,72 4,08

K4 38,96 47,40 8,44 43,18 3,70 1178,52 43,42 1,00 0,04 0,040 289493 8,44 8,53 1,01 1,52

l kg/m kN/m A Gteras k (kN) Gteras d (kN) Element b (m) h (m) l (m) tk\kmpl A (m²) kN/m V (m³) ρ (kN/m³) Qkiiver k (kN) Qkiiver d (kN)

P1 200x200x5 mm 182,40 30,10 0,29 - 53,80 48,42 Roov 50x50, s. 300 mm 0,05 0,05 573,33 1,00 172,00 - 1,43 3,80 5,45 4,90

Talad IPE180 44,10 18,80 0,18 - 8,12 7,31 4,90

Diagonaal 2 x U140 226,80 32,00 0,31 - 71,12 64,01 130,61
K1

Kiivri teraselementide kaal

1,30 4,50 0,66 0,86

∑ Gkiiver d (kN)

∑ Gpuit,d (kN)

Kiivri puitelementide kaal

Diagonaal 2 x U140 226,80 32,00 0,31 - 71,12 64,01 130,61

Valtsplekk (0,5 mm) - - - 172,00 6,62 5,96

∑ Gteras,d (kN) 125,71

0,85

18,50

Müüri paksus (m)

Müüri toetuspinna pindala (m²)

∑ Gkiiver d (kN)

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

18,50
6,30 Märkused:

99,07 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

19,20

79,87
27,00

2156,42

Müüri toetuspinna pindala (m²)
Ankurduspikkus (m)

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m³)

Vneto, tornitüves (m³)
Maakivi ρ (kN/m³)

Ankurdatud tornitüvese kaal Gtüves k (kN)

3,40
25,00

85,00
0,90

1940,78

76,50

2017,28

Ankurdatud vahelae kaal Gvahel k (kN)
γG

Gtüves d (kN)

Gvahell d (kN)

Gt+v (kN)

Betooni maht (m³)

Betooni ρ (kN/m³)

2017,28

2147,89Gd (kN)

Gt+v (kN)

Peter
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LISA 7.  

Kursi Maarja kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 

Peter
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22,58 m/s

Tuule- ja omakaaluarvutused

Kursi kirik

vb

Tuulekoormus
LISA 7. järg

22,58 m/s

318,52 N/m²

18,00 m

Kiivri tüüp

ϕ

CsCd

Maastikutüüp

Torni tüvese kõrgus maapinnast

qb

vb

1

1

I

tetragoon, oktagon

15x10
-5

m²/s

Tetragoon

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 18 21,81 3,81 19,905 3,2 1019,264 4,8 4,8 1 2,1 3,5 0,05 0,87 0,65 1,19 18,29 22,14 5,81

Oktagon

hzd, (m)Kiivri osa Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m) ce  (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)
d (m) b (m) d/b, (-) cf,0, (-) λ, (-) r/b (-) ψr (-) ψλ (-) cf (-) Aref (m²) Fw (kN)

Fwd 

(kN/m)

Õhu kinemaatiline viskoossus

Oktagon

Algkõrgus, (m)Lõppkõrgus, (m)
K2 21,81 23,95 2,14 22,88 3,30 1051,12 41,01 3,60 0,14 0,039 984230 7,70 6,84 3,2 4,80

K3 23,95 25,53 1,58 24,74 3,35 1067,04 41,32 3,61 0,14 0,039 994413 5,70 5,14 3,25 4,88

K4 25,53 34,70 9,17 30,12 3,45 1098,89 41,93 1,80 0,07 0,039 503175 16,51 15,33 1,67 2,51

Kiivri osa
Kõrgusmõõdud maapinnast

l, (m) hzd, (m) ce (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-)

Fw, 

(kN/m)

Fwd, 

(kN/m)

1,30 3,50 0,65 0,85

λ, (-) ψλ, (-) cf, (-)
Aref, 

(m2)
Fw, (kN)

81,70

90,78

81,70

Märkused:

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Märkused:

Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel
Kiiver on ankurdamata

Peter
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LISA 8.  

Maarja-Magdaleena kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 









22,58 m/s

318,52 N/m²

28,06 m

15x10
-5

m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K1 28,06 31,76 3,70 29,91 3,45 1098,89 41,93 5,20 0,21 0,040 1453617 19,24 17,87 4,83 7,25

K2 31,76 35,26 3,50 33,51 3,55 1130,75 42,53 4,51 0,17 0,038 1278874 15,79 15,08 4,31 6,47

K3 35,26 39,26 4,00 37,26 3,60 1146,67 42,83 3,23 0,12 0,037 922340 12,92 12,52 3,13 4,70

K4 39,26 46,66 7,40 42,96 3,70 1178,52 43,42 1,27 0,05 0,039 367656 9,40 9,36 1,26 1,89

172,90 Märkused:

113,00 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

101,70

LISA 8. järg

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Kiivri tüüp

vb

qb

CsCd

ϕ

Tuule- ja omakaaluarvutused

Maarja-Magdaleena kirik

Tuulekoormus

Fwd, 

(kN/m)
Re, (-) cf,0, (-) λ, (-) ψλ, (-) cf, (-)

Aref, 

(m2)

Fw, 

(kN)

0,85

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Õhu kinemaatiline viskoossus

qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m)

0,65

Fw, 

(kN/m)

Oktagon

1

1

IMaastikutüüp

Kiivri osa
Kõrgusmõõdud maapinnast

l, (m) hzd, (m)
ce (z), 

(-)
r/b, (-)

1,30 3,50

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

0,75

20,90

20,00

313,50

45,28

268,23

16,00

4291,60

0,90

3862,44

3964,14

Müüri paksus (m)

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

Ankurdatud tornitüves + 

kiiver, Gd (kN)

Savikivi ρ (kN/m³)

Ankurdatud tornitüvese kaal 

Gtüves k (kN)

γG

Ankurdatud tornitüvese 

kaal Gtüves, d, (kN)

Müüri toetuspinna pindala 

(m²)

Ankurduspikkus (m)

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m3)

Vneto, tornitüves (m³)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISA 9.  

Nõo Laurentsiuse kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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Tuule- ja omakaaluarvutused

Tuulekoormus

Nõo kirik

LISA 9. järg

22,58 m/s

318,52 N/m²

25,2 m

CsCd

ϕ

1

1

vb

qb

Torni tüvese kõrgus maapinnast
Maastikutüüp

Tuulekoormus

I

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K1 25,20 27,25 2,05 26,23 3,40 1082,97 41,63 4,94 0,19 0,038 1370893 10,13 9,1247 4,45 6,68

cf,0, (-) λ, (-)
Fwd, 

(kN/m)
ψλ, (-) cf, (-)

Aref, 

(m2)

Fw, 

(kN)

Fw, 

(kN/m)

Kiivri 
osa

ϕ

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

1
Oktagon

hzd, (m)
Kõrgusmõõdud maapinnast

l, (m) ce (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-)

K2 27,25 30,60 3,35 28,93 3,45 1098,89 41,93 3,45 0,13 0,038 964419 11,56 10,567 3,15 4,73

K3 30,60 34,00 3,40 32,30 3,50 1114,82 42,23 2,05 0,08 0,039 577198 6,97 6,4649 1,9 2,85

K4 34,00 37,40 3,40 35,70 3,60 1146,67 42,83 0,70 0,03 0,043 199888 2,38 2,2706 0,67 1,01

93,30 b (m) h (m) l (m) V (m³) Gtüves k (kN) Gtüves d (kN)

1,30 2,60 0,64 0,83

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

93,30 b (m) h (m) l (m) V (m³) Gtüves k (kN) Gtüves d (kN)

61,00 Postid 0,24 0,24 43,20 2,49 10,45 9,41

54,90 Diagonaalid - - - - - -

Talad 0,20 0,20 40,00 1,60 6,72 6,05
Laudis 40 mm - 0,04 - 3,00 12,60 11,34
Laudis 25 mm - 0,03 1,88 7,88 7,09
Käigutee 0,05 1,25 5,25 4,73

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

10 9

Märkused: 47,61

Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel 102,51

Muud konstruktsioonid, kell

Gtüves, d, (kN)

Gd (kN)
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LISA 10.  

Otepää Maarja kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

21,3 m

15x10-5 m²/s

Nelinurkne ümardatud servadega kiivri osa

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 21,30 26,65 5,35 23,98 3,30 1051,12 5,20 5,20 1,00 2,10 4,60 0,05 0,87 0,64 1,17 27,82 34,19 6,39

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K2 21,30 25,47 4,17 23,39 3,45 1098,89 41,93 3,00 0,12 0,040 838625 12,51 11,44 2,74 4,11

K3 25,47 29,25 3,78 27,36 3,50 1114,82 42,23 3,39 0,13 0,038 954489 12,81 11,89 3,15 4,73

K4 29,25 35,09 5,84 32,17 3,60 1146,67 42,83 1,79 0,07 0,039 511142 10,45 9,97 1,71 2,57

K5 35,09 41,40 6,31 38,25 3,70 1178,52 43,42 0,60 0,02 0,033 173696 3,79 3,71 0,59 0,89

164,70 Märkused:

134,78 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

LISA 10. järg

Kiivri ruumala, V (m³)

Kiivri omakaal, G  (kN) 

Tuule- ja omakaaluarvutused

Otepää kirik

vb

qb

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Tuulekoormus

Maastikutüüp

CsCd

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

tetragoon, oktagon

1

I

ψλ (-) cf (-) Aref (m²) Fw (kN)
Fwd 

(kN/m)
λ, (-) r/b (-) ψr (-)

r/b, (-)

b (m) d/b, (-)l, (m) hzd, (m) d (m)

Kiivri omakaal

qp(z), 

(N/m²)

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast

Re, (-) cf,0, (-) λ, (-)
Kiivri 

osa
Kõrgusmõõdud maapinnast

l, (m) hzd, (m)

ce  (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)

ce (z), (-)

cf,0, (-)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) Aref, (m

2) Fw, (kN)
Fw, 

(kN/m)

Fwd, 

(kN/m)

1,30 4,60 0,64 0,83

ψλ, (-) cf, (-)

134,78 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

121,30

1,00
21,40

1,40

29,96

0,00

29,96

16,00

479,36

0,90

431,42

552,72

Ankurdatud tornitüvese kaal 

Gtüves, d, (kN)

γG

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

Müüri paksus (m)
Müüri toetuspinna pindala (m²)

Ankurduspikkus (m)

Vbruto, tornitüves (m³)

Savikivi ρ (kN/m³)
Ankurdatud tornitüvese kaal Gtüves 

k, (kN)

Kiivri omakaal, Gk (kN) 

Kiivri omakaal, Gd, kiiver (kN) 

Ankurdatud tornitüves + kiiver, 

Gd (kN)

V, aknaavad  (m³)

Vneto, tornitüves (m³)
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LISA 11.  

Rannu Martini kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

23,3 m

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K1 23,30 24,15 0,85 23,73 3,30 1051,12 41,01 4,11 0,16 0,039 1123662 3,49 3,1029 3,65 5,48

K2 24,15 26,45 2,30 25,30 3,35 1067,04 41,32 3,00 0,11 0,037 826382 6,90 6,2214 2,7 4,05

K3 26,45 33,50 7,05 29,98 3,45 1098,89 41,93 1,26 0,05 0,040 352223 8,88 8,2484 1,17 1,76

Kiivri osa element b (m) h (m) l (m) tk\kmpl A (m²) V (m³) ρ (kN/m³) Gkiiver k (kN) Gkiiver d (kN) b (m) h (m) l (m) V (m³) Gkiiver k (kN) Gkiiver d (kN)

P1, sarikas 0,19 0,18 1,00 4,00 - 0,14 4,20 0,57 0,52 Postid 0,27 0,27 120,00 8,75 36,74 33,07

P2 0,17 0,22 1,00 8,00 - 0,30 4,20 1,26 1,13 Diagonaalid 0,17 0,17 88,00 2,54 10,68 9,61

T1 - - - 1,00 - 3,88 4,20 16,30 14,67 Talad 0,20 0,20 48,00 1,92 8,06 7,26

Tihe laudis, 40mm - 0,04 - 1,00 15,50 0,62 4,20 2,60 2,34 Laudis 40 mm - 0,04 - 4,40 18,48 16,63

Puitsindel 30 mm - 0,03 - 1,00 15,50 0,47 4,20 1,95 1,76 Laudis 25 mm - 0,03 2,75 11,55 10,40

LISA 11. järg

ce (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-) λ, (-) ψλ, (-) cf, (-) Aref, (m

2)
Fw, 

(kN)
Fw, (kN/m) Fwd, (kN/m)

1,30 3,00 0,65 0,85

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m)

hzd, 

(m)

K1

Tuule- ja omakaaluarvutused

Rannu kirik

vb

qb

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Tuulekoormus

Kiivri omakaal

1

1

I

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

Oktagon

Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

Puitsindel 30 mm - 0,03 - 1,00 15,50 0,47 4,20 1,95 1,76 Laudis 25 mm - 0,03 2,75 11,55 10,40

∑ G1,d (kN) 20,42 5,00 4,50

P1, sarikas 0,19 0,18 19,20 1,00 - 0,66 4,20 2,76 2,48 81,47

P2 0,17 0,22 19,20 1,00 - 0,72 4,20 3,02 2,71 137,21

T1 - - - 1,00 - 0,60 4,20 2,52 2,27

Tihe laudis, 40mm - 0,04 - 1,00 21,30 0,85 4,20 3,58 3,22

Puitsindel 30 mm - 0,03 1,00 21,30 0,64 4,20 2,68 2,42

∑ G2,d (kN) 13,10

P1 0,19 0,18 55,20 1,00 - 1,89 4,20 7,93 7,14

P2, emapuu 0,20 0,20 6,70 8,00 - 2,14 4,20 9,00 8,10

T1 - - - - - - - - -

Tihe laudis, 40mm - 0,04 - 1,00 26,40 1,06 4,20 4,44 3,99

Puitsindel 30 mm - 0,03 - 1,00 26,40 0,79 4,20 3,33 2,99

∑ G3,d (kN) 22,23

55,74

Märkused:

Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

K2

K3

Muud konstruktsioonid, kell

Gtüves, d, (kN)

∑ Gkiiver d (kN)

Gd (kN)
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LISA 12.  

RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kiriku 

tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

LISA 12. järg

Tuule- ja omakaaluarvutused

Tartu Katoliku kirik

Tuulekoormus

vb 22,58 m/s

318,52 N/m²

24,5 mTorni tüvese kõrgus maapinnast
Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Kiivri tüüp

vb

qb

II

1

1
Oktagon

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K1 24,50 30,00 5,50 27,25 3,03 965,12 39,30 5,80 0,22 0,038 1519450 31,90 25,61 4,66 6,99

K2 30,00 35,50 5,50 32,75 3,15 1003,34 40,07 3,95 0,15 0,038 1055090 21,73 18,14 3,30 4,95
1,30 4,60 0,64 0,83

ce (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m)

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-) λ, (-) ψλ, (-) cf, (-)

Aref, 

(m2)

Fw, 

(kN)

Fw, 

(kN/m)

Fwd, 

(kN/m)

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

Oktagon

hzd, (m)
Kiivri 

osa

K2 30,00 35,50 5,50 32,75 3,15 1003,34 40,07 3,95 0,15 0,038 1055090 21,73 18,14 3,30 4,95

K3 35,50 41,00 5,50 38,25 3,28 1044,75 40,89 2,55 0,10 0,039 695047 14,03 12,19 2,22 3,33

K4 41,00 46,90 5,90 43,95 3,37 1073,41 41,44 0,88 0,03 0,034 243128 5,19 4,64 0,79 1,19

238,88 Märkused:

156,22 0,70 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

1,30 4,60 0,64 0,83

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, G  (kN) 

Tornitüvese ankurdatud osa 

ja kiivri kaal

Müüri paksus (m)156,22 0,70 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

140,60 14,50

1,85

18,78

0,00

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) Müüri paksus (m)

Müüri toetuspinna 
pindala (m²)

Ankurduspikkus (m)

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m³) 0,00

18,78
16,00

300,44
0,90

Vneto, tornitüves (m³)
Savikivi ρ (kN/m³)

Ankurdatud 
tornitüvese kaal Gtüves 

k (kN)
γG

V, aknaavad  (m³)

0,90

270,40

411,00

Gtüves, d, (kN)

G

Gd (kN)
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LISA 13.  

Rõngu Mihkli kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

20,35 m

Oktagon

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)

K1 20,35 22,35 2,00 21,35 3,20 1019,26 40,38 5,46 0,21 0,038 1469957 10,92 9,55 4,78 7,17

K2 22,35 28,15 5,80 25,25 3,30 1051,12 41,01 3,55 0,14 0,039 970560 20,59 18,57 3,20 4,80

K3 28,15 33,95 5,80 31,05 3,40 1082,97 41,63 2,98 0,11 0,037 826976 17,28 16,06 2,77 4,16

K4 33,95 39,75 5,80 36,85 3,45 1098,89 41,93 2,35 0,09 0,038 656923 13,63 12,85 2,22 3,33

K5 39,75 46,15 6,40 42,95 3,50 1114,82 42,23 1,79 0,07 0,039 503993 11,46 10,96 1,71 2,57

K5 46,15 52,55 6,40 49,35 3,60 1146,67 42,83 0,74 0,03 0,041 211310 4,74 4,66 0,73 1,10

LISA 13. järg

λ, (-)
Fwd, 

(kN/m)

1,30 3,70 0,66 0,86

ψλ, (-) cf, (-)
Aref, 

(m2)

Fw, 

(kN)

Fw, 

(kN/m)

hzd, 

(m)
ce (z), (-)

qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-)Kiivri osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m)

Tuule- ja omakaaluarvutused

Rõngu kirik

vb

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Maastikutüüp

CsCd

qb

I

1

1ϕ

Kiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

Tuulekoormus

110,10

72,00

64,80

Märkused:

Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

Kiiver on ankurdamata

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 
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LISA 14.  

Tartu Jaani kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

Tuule- ja omakaaluarvutused

Tartu Jaani kirik

Tuulekoormus

vb

LISA 14. järg

22,58 m/s

318,52 N/m²

35,6 m

15x10-5
m²/s

tetragoon, oktagonKiivri tüüp

Õhu kinemaatiline viskoossus

1

II

1

qb

vb

Torni tüvese kõrgus maapinnast

ϕ

CsCd

Maastikutüüp

15x10-5
m²/s

Tetragoon

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 35,6 37,4 1,8 36,5 3,25 1035,19 11,8 11,8 1 2,1 0 1 0,64 1,34 21,24 29,55 16,42

K2 37,4 42,8 5,4 40,1 3,3 1051,12 9,1 9,1 1 2,1 0,2 0,7 0,64 0,94 49,14 48,59 9,00

Oktagon

cf (-)ce  (z), (-) qp(z), (N/m²) d (m) b (m) d/b, (-) r/b (-) ψr (-) ψλ (-)cf,0, (-)hzd, (m)

1,9

λ, (-) Aref (m²) Fw (kN) Fwd (kN/m)
Kiivri 

osa
Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m)

Õhu kinemaatiline viskoossus

Oktagon

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K3 42,80 50,30 7,50 46,55 3,40 1082,97 41,63 6,48 0,25 0,039 1798256 48,60 43,790028 5,84 8,76

K4 50,30 57,70 7,40 54,00 3,55 1130,75 42,53 2,37 0,09 0,038 672047 17,54 16,499411 2,23 3,35

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m) hzd, (m) ce (z), (-) r, (m) r/b, (-) Re, (-)qp(z), (N/m²) b, (m)

Fwd, 

(kN/m)

1,30 1,90 0,64 0,83

cf,0, (-) λ, (-) ψλ, (-) cf, (-) Aref, (m
2) Fw, (kN) Fw, (kN/m)vm(ze), (m/s)

l kg/m kN/m A Gkiiver k (kN) Gkiiver d (kN) b (m) h (m) l (m) A (m²) V (m³) ρ (kN/m³) Gkiiver k (kN) Gkiiver d (kN)

132,50 42,00 0,41 - 54,54 49,08 0,05 0,05 1853,3 556 4,63 3,8 17,61 15,85
140,00 18,80 0,18 - 25,79 23,21 0,05 0,05 1112,0 556 2,78 3,8 10,56 9,51

- - 556,00 21,41 19,27 0,04 556 22,24 3,8 84,51 76,06

∑ Gteras,d (kN) 91,56 101,41

192,98

∑ Gpuit,d (kN)

∑ G  (kN)

P1 d=250 mm, t=7 mm
Talad IPE180

Valtsplekk (0,5 mm)

Element

Kiivri teraselementide kaal

Roov 50x50, s. 300 mm
Roov 50x50, s. 500 mm

Täislaudis 40 mm

Element

Kiivri puitelementide kaal

192,98

43 Märkused:

25 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

1075

∑ Gkiiver d (kN)

Vahelae betooni maht (m³)
Armeeritud betoon ρ (kN/m³)

Ankurdatud vahelae kaal Gvahel k 

(kN)

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri 

kaal

0,9
967,5

1160,48Gd (kN)

γG

Gvahell d (kN)

Peter
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LISA 15.  

Tartu Pauluse kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

33,2 m

15x10-5 m²/s

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)
K1 33,2 36,1 2,9 34,65 3,2 1019,3 4,9 4,9 1 2,1 2,1 0 1 0,63 1,32 14,21 19,16 6,61

K2 36,1 43,0 6,9 39,55 3,3 1051,1 2,4 2,4 1 2,1 2,1 0 1 0,63 1,32 16,56 23,03 3,34

Kiivri 
osa

b h l tk A (m²)
G 

(kN/m)
V (m³) ρ (kN/m³) Q (kN)

0,50
- - 21,6 1 - 0,56 - 77 12,08 8,16

Element

Kiivri omakaalukoormus (teraskonstruktsioonid)

Müüri paksus, (m)

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

Müüri toetuspinna pindala, (m²)

Tuule- ja omakaaluarvutused

Tartu Pauluse kirik

Tuulekoormus

Kiivri tüüp

Torni tüvese kõrgus maapinnast
II

1

0,19

vb

qb

Maastikutüüp

CsCd

kr

tetragoon

LISA 15. järg

P1, 200x200x10 mm

ψλ (-) cf (-)

Õhu kinemaatiline viskoossus

Aref (m²) Fw (kN)
Fwd 

(kN/m)

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l (m) hzd, (m) ce (z)

qp(z), 

(N/m²)
d, (m) b, (m) d/b, (-) cf,0, (-) λ, (-) r/b (-) ψr (-)

- - 21,6 1 - 0,56 - 77 12,08 8,16

26,4 1 0,31 - 77 8,18 6,20
29,9 1 0,31 - 77 9,26 25,30

0,05 0,05 101,0 1 60,6 - 0,2525 4,2 1,06
0,03 - - 1 60,6 - 1,818 4,2 7,64

0,005 - - 1 60,6 - 88 0,44 17,30

- - 52,4 1 - 0,56 - 77 29,30 16,00
20,0 1 0,31 - 77 6,20

50,1 1 0,31 - 77 15,52

0,05 0,05 1 59,1 - 0 4,2 0,00 0,90
0,03 - - 1 59,1 - 1,773 4,2 7,45

0,005 - - 1 59,1 - 88 0,44
∑ Qkiiver k 

(kN)
97,57 336,88

Märkused: γG 0,90
Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel ∑ Qkiiver d 

(kN)
87,82

Qd (kN)

249,06

Ankurdatud tornitüvese kaal 
Qtüves k, (kN)

276,74

Roov 50x50 mm, s= 600
Tihe laudis, 30 mm
Vaskplekk, 0,5 mm

Savikivi, ρ, (kN/m³)

γG

 Qtüves d, (kN)

K1
V, aknaavad (1230x3240mm, 

4tk), (m³)
8,00

Vneto, tornitüves, (m³)

Müüri toetuspinna pindala, (m²)

Ankurduspikkus, (m)
Vbruto, tornitüves, (m³)

K2

P1, 200x200x10 mm

P2 (diagonaal), 2x IPE 160
T1, 2 x IPE 160

Roov 50x50 mm, s= 600
Tihe laudis, 30 mm
Vaskplekk, 0,5 mm

P1, 200x200x10 mm
P2 (diagonaal), 2x IPE 160

T1, 2 x IPE 160
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LISA 16.  

Tartu Peetri kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

36,1 m

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)

K1 36,10 40,30 4,20 38,20 3,28 1044,75 40,89 5,43 0,21 0,039 1480041 22,81 20,13337 4,79 7,19

K2 40,30 46,10 5,80 43,20 3,35 1067,04 41,32 3,08 0,12 0,039 848419 17,86 16,10708 2,78 4,17

K3 46,10 51,50 5,40 48,80 3,45 1098,89 41,93 1,20 0,05 0,042 335450 6,48 6,017104 1,11 1,67

l (m) kg/m kN/m A Gkiiver k (kN) Gkiiver d (kN) Element b (m) h (m) l (m) tk\kmpl A (m²) kN/m V (m³) ρ (kN/m³) Qkiiver k (kN) Qkiiver d (kN)

P1 2x80x8 mm 34,40 19,32 0,19 6,51 5,86 Käiguteed - 0,06 - 111,60 - 6,70 3,80 25,44 22,90
Talad - - - - 2,55 2,29 Täislaudis - 0,05 - 1,00 152,80 - 7,64 3,80 29,03 26,13

Roov 45x4, s. 250 mm 278,40 2,70 0,03 69,60 7,37 6,63 ∑ Gpuit,d (kN) 49,03

Ühenduslatt 2x80x8 mm 34,80 19,32 0,19 69,60 6,59 5,93 ∑ Gkiiver d (kN) 114,87

Diagonaal 10x50 mm 97,44 3,00 0,03 69,60 2,86 2,58
Valtsplekk (0,5 mm) - - 69,60 2,68 2,41

P1 2x80x8 mm 47,20 19,32 0,19 8,94 8,04
Talad - - - - 2,16 1,94 0,60

LISA 16. järg

Fwd, (kN/m)

0,85

Aref, (m
2) Fw, (kN) Fw, (kN/m)Kiivri osa

Kõrgusmõõdud maapinnast

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Õhu kinemaatiline viskoossus

Kiivri tüüp

II

1

1
Oktagon

ψλ, (-) cf, (-)

1,30

l, (m) hzd, (m)

2,60 0,65

ce (z), (-)
qp(z), 

(N/m²)
vm(ze), (m/s) b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-) λ, (-)

K1

Tuule- ja omakaaluarvutused

Tartu Peetri kirik

Tuulekoormus

vb

qb

Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Kiivri teraselementide kaal

Tornitüvese ankurdatud osa 

ja kiivri kaal

Kiivri puitelementide kaal

Müüri paksus (m)

Roov 45x4, s. 250 mm 246,40 2,70 0,03 61,60 6,52 5,87 28,00

Ühenduslatt 2x80x8 mm 30,80 19,32 0,19 61,60 5,83 5,25 16,80

Diagonaal 10x50 mm 86,24 3,00 0,03 61,60 2,54 2,28 3,20

Valtsplekk (0,5 mm) - - 61,60 2,37 2,13 13,60
P1 2x80x8 mm 44,00 19,32 0,19 8,33 7,50
Talad - - - - 1,86 1,68 16,00

Roov 45x4, s. 250 mm 86,40 2,70 0,03 21,60 2,29 2,06 217,60
Ühenduslatt 2x80x8 mm 10,80 19,32 0,19 21,60 2,04 1,84 0,90

Diagonaal 10x50 mm 30,24 3,00 0,03 21,60 0,89 0,80 195,84

Valtsplekk (0,5 mm) - - 21,60 0,83 0,75 310,71

∑ Gteras,d (kN) 65,84

Märkused:

Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri täpsel mõõdistamisel

K2

K3

Gd (kN)

Savikivi ρ (kN/m³)

Ankurdatud tornitüvese 
kaal Gtüves k (kN)

γG

Gtüves, d, (kN)

Kroonide fassaadipindala 
(m²)

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m³)

Vneto, tornitüves (m³)
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LISA 17.  

Võnnu Jakobi kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

LISA 17. järg

Tuulekoormus

Tuule- ja omakaaluarvutused

Võnnu kirik

vb

q 318,52 N/m²

24,6 m

15x10-5
m²/s

Kiivri tüüp

Torni tüvese kõrgus maapinnast

qb

Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Õhu kinemaatiline viskoossus

I

1

1

tetragoon, oktagon

Tetregoon

Algkõrgus (m) Lõppkõrgus (m)

K1 24,6 26,55 1,95 25,575 3,3 1051,116 5,4 5,4 1 2,1 2 0,05 0,87 0,63 1,15 10,53 12,74 6,53

Oktagon

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)

hzd, (m)Kiivri osa Kõrgusmõõdud maapinnast l, (m)
qp(z), 

(N/m²)
d (m) b (m) d/b, (-)

r, (m)

cf,0, (-) λ, (-) r/b (-)

r/b, (-) Re, (-)
qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m)

ψr (-) ψλ (-) cf (-) Aref (m²) Fw (kN)

Fw, 

(kN/m)

Fwd, 

(kN/m)
λ, (-) ψλ, (-) cf, (-) Aref, (m

2) Fw, (kN)

Fwd 

(kN/m)

cf,0, (-)

ce  (z), (-)

Kiivri osa
Kõrgusmõõdud maapinnast

l, (m) hzd, (m) ce (z), (-)
Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)

K2 26,55 31,75 5,20 29,15 3,50 1114,82 42,23 3,1 0,12 0,039 872836 16,12 14,72 2,83 4,25

K3 31,75 36,90 5,15 34,33 3,55 1130,75 42,53 0,98 0,04 0,041 277893 5,05 4,67 0,91 1,37

66,90

55,56 Märkused:

50,00 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

Kiivri ruumala, V, (m³)

Kiivri omakaal

(N/m²) (m/s)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, G  (kN) 

(kN/m) (kN/m)

1,30 2,00 0,63 0,82

50,00 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri mõõdistamisel

0,80

15,70

1,50

18,84

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri 

kaal

Müüri paksus (m)

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Müüri toetuspinna pindala (m²)

Ankurduspikkus (m)

Vbruto, tornitüves (m³) 18,84

0,00

18,84

16,00

301,44

0,90

271,30

Ankurdatud tornitüvese kaal Gtüves 

k (kN)

γG

Ankurdatud tornitüvese kaal 

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad  (m³)

Vneto, tornitüves (m³)

Savikivi ρ (kN/m³)

271,30

321,30

Gtüves, d, (kN)

Ankurdatud tornitüves + kiiver, 

Gd (kN)
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LISA 18.  

Äksi Andrease kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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22,58 m/s

318,52 N/m²

29 m

Oktagon

Äksi kirik

I

1

vb=

qb=

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Maastikutüüp

CsCd=

Kiivri tüüp:

Tuulekoormus

LISA 18. järg

Tuule- ja omakaaluarvutused

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)

K1 29,00 33,70 4,70 31,35 3,45 1098,89 41,93 5,20 0,20 0,038 1453617 24,44 23,04 4,90 7,35

K2 33,70 37,50 3,80 35,60 3,55 1130,75 42,53 4,22 0,16 0,038 1196641 16,04 15,56 4,09 6,14

K3 37,50 41,00 3,50 39,25 3,60 1146,67 42,83 3,25 0,12 0,037 928051 11,38 11,19 3,20 4,80

K4 41,00 44,20 3,20 42,60 3,70 1178,52 43,42 2,38 0,09 0,038 688993 7,62 7,70 2,41 3,62

K5 44,20 51,70 7,50 47,95 3,80 1210,38 44,01 1,08 0,04 0,037 316849 8,10 8,41 1,12 1,68

OktagonKiivri tüüp:

Õhu kinemaatiline viskoossus

Kiivri 
osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m) hzd (m) ce (z)

qp(z), 

(N/m²)

vm(ze), 

(m/s)
b, (m) r, (m) r/b, (-) Re, (-) cf,0, (-) λ, (-)

Fwd, 

(kN/m)

1,30 4,00 0,66 0,86

ψλ, (-) cf, (-)
Aref, 

(m2)
Fw, (kN)

Fw, 

(kN/m)

164,70 Märkused:

107,67 Konstuktsiooni täpsem omakaal selgub kiivri  mõõdistamisel

96,90 Kiiver on ankurdamata

Kiivri omakaal

Kiivri omakaal, Gk (kN) 

Kiivri omakaal, Gd, kiiver (kN) 

Kiivri ruumala, V (m³)
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LISA 19.  

Väike-Maarja kiriku tornikiivri stabiilsusarvutused 

Tornikiivri vaade 

Tornikiivri lõige koos raskuskeskmetega 

Arvutusskeemid 

Tuule- ja omakaaluarvutused 
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Typewritten Text
79



Peter
Typewritten Text
LISA 19 järg



Peter
Typewritten Text
LISA 19 järg



Peter
Typewritten Text
LISA 19 järg



22,58 m/s

LISA 19. järg

Tuule- ja omakaaluarvutused

Väike-Maarja kirik

Tuulekoormus

vb 22,58 m/s

318,52 N/m²

33,70 m

15x10-5
m²/s

Torni tüvese kõrgus maapinnast

Õhu kinemaatiline viskoossus

1,00

1,00

I

vb

Oktagon

qb

Maastikutüüp

CsCd

ϕ

Kiivri tüüp

15x10-5
m²/s

Algkõrgus, (m) Lõppkõrgus, (m)
K1 33,70 35,70 2,00 34,70 3,55 1130,75 42,53 4,43 0,16 0,036 1256189 8,86 8,73 4,37 6,56

K2 35,70 41,50 5,80 38,60 3,64 1159,41 43,07 3,73 0,14 0,038 1071018 21,63 21,85 3,77 5,66

K3 41,50 47,30 5,80 44,40 3,72 1184,89 43,54 2,70 0,10 0,037 783741 15,66 16,16 2,79 4,19

Fw, 

(kN/m)

Fwd, 

(kN/m)

1,30 4,76 0,67 0,87

λ, (-) ψλ, (-) cf, (-)
Aref, 

(m2)

Fw, 

(kN)
Kiivri osa

Kõrgusmõõdud maapinnast
l, (m) hzd, (m)

Õhu kinemaatiline viskoossus

b, (m) r, (m) r/b, (-)ce (z), (-) qp(z), (N/m²) vm(ze), (m/s) Re, (-) cf,0, (-)

K3 41,50 47,30 5,80 44,40 3,72 1184,89 43,54 2,70 0,10 0,037 783741 15,66 16,16 2,79 4,19

K4 47,30 53,10 5,80 50,20 3,81 1213,56 44,06 1,69 0,06 0,036 496462 9,80 10,36 1,79 2,69

K5 53,10 59,50 6,40 56,30 3,90 1242,23 44,58 0,65 0,03 0,046 193189 4,16 4,5 0,7 1,05

Tornitüvese ankurdatud osa ja kiivri kaal

169,40 1,25

1,30 4,76 0,67 0,87

Kiivri omakaal

Kiivri ruumala, V, (m³) Müüri paksus (m)

Müüri toetuspinna 
110,74 21,30

99,67 2,10

55,91

13,13 Märkused:

9,00 Kiivri omakaal vastavalt OÜ Rändmeister kalkulatsioonile (vt LISA 3 )

Vbruto, tornitüves (m³)

V, aknaavad 2100x1250 
mm, 4tk  (m³)

Krooni frontoonid (m³)

Kiivri omakaal, Gkiiver, k (kN) 

Kiivri omakaal, Gkiiver, d (kN) 

Müüri toetuspinna 
pindala (m²)

Ankurduspikkus (m)

9,00 Kiivri omakaal vastavalt OÜ Rändmeister kalkulatsioonile (vt LISA 3 )

51,79

24,00

1242,90
0,90

Lubjakivi, ρ (kN/m³)

Krooni frontoonid (m³)

Vneto, tornitüves (m³)
Krooni frontoonid (m³)

Ankurdatud tornitüvese 
kaal Gtüves k (kN)

γG

1118,61

1218,28Gd (kN)

Gtüves, d, (kN)

Peter
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LISA 20. Kirikute tornikiivrite ankurduse 

kontrollarvutused 

 

Jõhvi Mihkli kirik 

 

 

Joonis 20.1 Jõhvi Mihkli kiriku tornikiivri ankurdus 

 

Postide arv: 8tk/post 

Poltide arv: 4tk/ankur 

Terase klass:  S235 

fy =  235 N/mm2 

fu =  360 N/mm2 

d =  16 mm   

 

I Poltide tõmbekandevõime ankurdatud postis (4tk) (vt joonis 20.1) 

 

��,�� = 0,9 ∗ 
� ∗ ��� = 0,9 ∗ 360 ∗ 157 ∗ 41,25 = 162777	� = 162,8	�� 
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LISA 20. järg 

Jõhvi Mihkli kirik 

2 

 

II Kiivri ankurduse kontroll 

 

�� = �2 = 82 = 4 

 

��� = ���� = 71,14 = 17,8	�� 

 ��� = 162,8 > ��� = 17,8	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse tõmbekandevõime on suurem tuulest tekitatud tõmbejõust. 
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LISA 20. järg 

Kambja Martini kirik 

 

 

Joonis 20.2. Kambja kiriku tornikiivri ankurduse talrep 

 

Ankrute arv: 8tk 

Terase klass:  S235 

fy =  235 N/mm2 

fu =  360 N/mm2 

d =  16 mm   

 

I Ankurduse talrepi ristlõike tõmbekandevõime kontroll (vt joonis 20.2) 

 

� !,�� = � ∗ 
��� = 150 ∗ 2351,25 = 28200	� = 28,2	�� 
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LISA 20. järg 

Kambja Martini kirik 

4 

 

II Ankurduse talrepi keermestatud osa tõmbekandevõime kontroll 

 

��,�� = 0,9 ∗ 
� ∗ ��� = 0,9 ∗ 360 ∗ 3521,25 = 91238	� = 91,2	�� 

 

III Kiivri ankurduse kontroll 

 

Kiivri ankurduse nõrgim osa on pinguti ristlõike tõmbekandevõime. 

 � !,�� = ��� 

 

�� = �2 = 82 = 4 

 

��� = ���� = 68,34 = 17,1	�� 

 ��� = 28,2 > ��� = 17,1	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse tõmbekandevõime on suurem tuulest tekitatud tõmbejõust. 
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LISA 20. järg 

Maarja-Magdaleena kirik 

 

 

Joonis 20.3. Maarja-Magdaleena kiriku tornikiivri ankurduse poltühendus kiivri 

kandekonstruktsioonis 

 

Ankrute arv: 

Terase klass: 

fy = 

fu = 

d = 

Puidu 

tugevusklass: 

ρk= 

8tk 

S235 

235 N/mm2 

360 N/mm2 

24 mm  

 

C24 

350 kg/m3 

t1= 

t2= 

kmod= 

α= 

Ankru ristlõige 

(a x  b): 

15 mm 

250 mm 

1,1 

12⁰ 

15 x 65 mm 

 

I Liite teras-puidu ühenduse kontroll toolvärgi postis (vt joonis 20.3) 

 

A. Poldi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

 "�,�# = 0,3 ∗ 
� ∗ $%,& = 0,3 ∗ 360 ∗ 24%,& = 418767	�'' 
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LISA 20. järg 

Maarja-Magdaleena kirik 

6 

 

B. Puitelemendi norm-muljumistugevus 

 
(,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ $+ ∗ ,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ 24+ ∗ 350 = 21,8	�/''% 

 �./ = 1,35 + 0,015 ∗ $ = 1,35 + 0,015 ∗ 24 = 1,71 

 


(,1,# = 
(,#�./ ∗ 23�%4 + 562%4 = 21,81,71 ∗ 23�%12 + 562%12 = 21,2	�/''% 

 

C. Poldi normkandevõime kahelõikelises liites, kus väliselemendid on paksudest 

terasplaatidest 

 �7,�#8 = 0,5 ∗ 
(,1,# ∗ 9% ∗ $ = 0,5 ∗ 21,2 ∗ 250 ∗ 24 = 63600	� = 63,6	�� 

 

�7,�#% = 2,3 ∗ :"�,�# ∗ 
(,1,# ∗ $ = 2,3 ∗ ;418767 ∗ 21,2 ∗ 24 = 33573	�
= 33,6	�� 

 

D. Liidete arvutuslik kandevõime 

 

1) Toolvärgi post (1 polt läbi posti) 

 �<= = 1 

 �7,<=,�# = �<= ∗ �7,�# = 1 ∗ 33,6 = 33,6	�� 

 

�7,��8 = �>?� ∗ �7,<=,�#�� = 1,1 ∗ 33,61,3 = 28,4	�� 

 

II Ankurduse teraslati ristlõike tõmbekandevõime kontroll 

 

� !,�� = � ∗ 
��� = 15 ∗ 65 ∗ 2351,25 = 183300	� = 183,3	�� 
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LISA 20. järg 

Maarja-Magdaleena kirik 

7 

 

��,�� = 0,9 ∗ �@<� ∗ 
��� = 0,9 ∗ 15 ∗ 53 ∗ 3601,25 = 206064	� = 206,1	�� 

 

III Toolvärgi postis lõikejõuga koormatud poldi kandevõime 

 

�7,��% = 47 ∗ 
� ∗ � ∗ 0,95�� = 0,6 ∗ 360 ∗ 352 ∗ 0,951,25 = 57784	� = 57,8	�� 

 

IV Ankru jätkusõlme teraslati poldiaukude servade muljumiskandevõime 

 

 

Joonis 20.4. Maarja-Magdaleena kiriku tornikiivri ankru jätkusõlm 

 

e1 = 45 mm 

e2 = 20 mm 

d0 = 25 mm 

p1 = 112 mm 

p2 = 0 
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LISA 20. järg 

Maarja-Magdaleena kirik 

8 

 

�8 = 2,8 ∗ A%$/ − 1,7 = 2,8 ∗ 2025 − 1,7 = 0,54 

 

B�8 = A83$/ = 453 ∗ 25 = 0,6 

 

B�% = C83$/ − 14 = 1123 ∗ 25 − 14 = 1,24 

 BD = B� 

 

�D.�� = �8 ∗ 4D ∗ 
� ∗ $ ∗ 9�� = 0,54 ∗ 0,6 ∗ 360 ∗ 24 ∗ 3 ∗ 151,25 = 100776	�
= 100,8	�� 

 

V Kiivri ankurduse kontroll 

 

Kiivri ankurduse nõrgim osa on selle kinnitus toolvärgi posti külge.  

 �7,��8 = ��� 

 

�� = �2 = 82 = 4 

 

��� = ���� = 46,64 = 11,7	�� 

 ��� = 28,4 > ��� = 11,7	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse tõmbekandevõime on suurem tuulest tekitatud tõmbejõust. 
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LISA 20. järg 

Otepää Maarja kirik 

 

 

Joonis 20.5. Otepää kiriku tornikiivri ankurdus toolvärgi posti külge 

 

 

Joonis 20.6. Otepää kiriku tornikiivri ankurduse terasdetailid 
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LISA 20. järg 

Otepää Maarja kirik 

10 

 

Ankrute arv: 

Terase klass: 

fy = 

fu = 

d = 

4tk 

S235 

235 N/mm2 

360 N/mm2 

10 mm  

t1= 

kmod= 

Ankru ristlõige 

(a x  b) 

Puidu 

tugevusklass: 

ρk=: 

120 mm 

1,1 

15 x 65 mm 

 

 

C24 

350 kg/m3 

 

I Liite teras-puidu ühenduse kontroll toolvärgi postis ja ankurdatud talas 

(vt joonis 20.5 ja joonis 20.6) 

 

A. Naela voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

 "�,�# = 0,45 ∗ 
� ∗ $%,& = 0,45 ∗ 360 ∗ 10%,& = 64493	�'' 

 

B. Puitelemendi norm-muljumistugevus 

 
(,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ $+ ∗ ,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ 10+ ∗ 350 = 25,8	�/''% 

 �./ = 1,35 + 0,015 ∗ $ = 1,35 + 0,015 ∗ 10 = 1,5 

 


(,1,# = 
(,#�./ ∗ 23�%4 + 562%4 = 25,81,5 ∗ 23�%0 + 562%0 = 25,8	�/''% 

 

C. Kinnituselementide normkandevõime ühelõikelise paksu terasplaadi korral 

 

1. Naelliide 

�7,�#8 = 
(,8,# ∗ 98 ∗ $ ∗ FG2 + 4 ∗ "�,�#
(,# ∗ $ ∗ 98% − 1H
= 25,8 ∗ 120 ∗ 10 ∗ FG2 + 4 ∗ 6449325,8 ∗ 10 ∗ 120% − 1H = 13578	�
= 13,6	�� 
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�7,�#% = 2,3 ∗ :"�,�# ∗ 
(,# ∗ $ = 2,3 ∗ ;64493 ∗ 25,8 ∗ 10 = 9382	� = 9,4	�� 

 �7,�#I = 
(,# ∗ 98 ∗ $ = 25,8 ∗ 120 ∗ 10 = 30960	� = 31,0	�� 

 

2. Klamberliide 

 �7,�#)#!�>D<J+ = 0,7 ∗ 2 ∗ �7,�#% = 0,7 ∗ 2 ∗ 9,4 = 13,2	�� 

 

D. Liidete arvutuslik kandevõime 

 

1. Toolvärgi post (2 naela) 

 

a) Efektiivsete kinnituselementide arv 

 �<= = �#KL = 28 = 2 

 

b) Ühes reas asuvate kinnituselementide efektiivne normkandevõime 

 �7,<=,�# = �<= ∗ �7,�# = 2 ∗ 9,4 = 18,8	�� 

 

�7,�� = �>?� ∗ �7,<=,�#�� = 1,1 ∗ 18,81,3 = 15,9	�� 

 

2. Ankurdatud tala 

 

a) Efektiivsete kinnituselementide arv (1 nael + 1 klamber) 

 �<=,@�<! = 1 

�<=,#!�>D<J = 1 

 

b) Ühes reas asuvate kinnituselementide efektiivne normkandevõime 
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�7,<=,�# = �7,�M,@�<! + �7,�#,#!�>D<J = 9,4 + 13,2 = 22,6	�� 

 

�7,�� = �>?� ∗ �7,<=,�#�� = 1,1 ∗ 22,61,3 = 19,1	�� 

 

II Ankurduse teraslati ristlõike tõmbekandevõime kontroll 

 

� !,�� = � ∗ 
��� = 15 ∗ 65 ∗ 2351,25 = 183300	� = 183,3	�� 

 

��,�� = 0,9 ∗ �@<� ∗ 
��� = 0,9 ∗ 15 ∗ 53 ∗ 3601,25 = 206064	� = 206,1	�� 

 

III Toolvärgi postis lõikejõuga koormatud naelte kandevõime 

 

�7,�� = 47 ∗ 
� ∗ ��� = 0,6 ∗ 360 ∗ 10 ∗ 10 ∗ 21,25 = 34560	� = 34,6	��			 
 

IV Kiivri ankurduse kontroll 

 

Kiivri ankurduse nõrgim osa on selle kinnitus toolvärgi posti külge.  

 �7,�� = ��� = 15,9	�� 

 

�� = �2 = 42 = 2 

 

��� = ���� = 23,22 = 11,6	�� 

 ��� = 15,9	�� > ��� = 11,6	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse tõmbekandevõime on suurem tuulest tekitatud tõmbejõust. 
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Joonis 20.7. Tartu Katoliku kiriku tornikiivri ankurdus 

 

Ankrute arv: 

Terase klass: 

fy = 

fu = 

d = 

4tk 

S235 

235 N/mm2 

360 N/mm2 

10 mm  

t1= 

kmod= 

Ankru ristlõige 

(a x  b): 

Puidu 

tugevusklass: 

ρk= 

120 mm 

1,1 

10 x 40 mm 

 

 

C24 

350 kg/m3 

 

I Liite teras-puit ühenduse kontroll toolvärgi postis (vt joonis 20.7) 

 

A. Naela voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

 "�,�# = 0,45 ∗ 
� ∗ $%,& = 0,45 ∗ 360 ∗ 10%,& = 64493	�'' 
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B. Puitelemendi norm-muljumistugevus 

 
(,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ $+ ∗ ,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ 10+ ∗ 350 = 25,8	�/''% 

 �./ = 1,35 + 0,015 ∗ $ = 1,35 + 0,015 ∗ 10 = 1,5 

 


(,1,# = 
(,#�./ ∗ 23�%4 + 562%4 = 25,81,5 ∗ 23�%0 + 562%0 = 25,8	�/''% 

 

C. Kinnituselementide normkandevõime ühelõikelise paksu terasplaadi korral 

 

1. Naelliide 

 

�7,�#8 = 
(,8,# ∗ 98 ∗ $ ∗ FG2 + 4 ∗ "�,�#
(,# ∗ $ ∗ 98% − 1H
= 25,8 ∗ 120 ∗ 10 ∗ FG2 + 4 ∗ 6449325,8 ∗ 10 ∗ 120% − 1H = 13578	�
= 13,6	�� 

 

�7,�#% = 2,3 ∗ :"�,�# ∗ 
(,# ∗ $ = 2,3 ∗ ;64493 ∗ 25,8 ∗ 10 = 9382	� = 9,4	�� 

�7,�#I = 
(,# ∗ 98 ∗ $ = 25,8 ∗ 120 ∗ 10 = 30960	� = 31,0	�� 

 

2. Klamberliide 

 �7,�#)#!�>D<J+ = 0,7 ∗ 2 ∗ �7,�#% = 0,7 ∗ 2 ∗ 9,4 = 13,2	�� 

 

D. Liidete arvutuslik kandevõime 

 

1) Ankurdatud kiivri tala ja toolvärgi post 

a) Efektiivsete kinnituselementide arv (1 nael + 1 klamber) 
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 �<=,@�<! = 1 

�<=,#!�>D<J = 1 

 

b) Ühes reas asuvate kinnituselementide efektiivne normkandevõime 

 �7,<=,�# = �7,�M,@�<! + �7,�#,#!�>D<J = 9,4 + 13,2 = 22,6	�� 

�7,�� = �>?� ∗ �7,<=,�#�� = 1,1 ∗ 22,61,3 = 19,1	�� 

 

II Ankurduse teraslati ristlõike tõmbekandevõime kontroll 

 

� !,�� = � ∗ 
��� = 11 ∗ 40 ∗ 2351,25 = 75200	� = 75,2	�� 

 

��,�� = 0,9 ∗ �@<� ∗ 
��� = 0,9 ∗ 10 ∗ 30 ∗ 3601,25 = 77,8	�� 

 

III Toolvärgi talas lõikejõuga koormatud naela ja klambri kandevõime 

 

�7,�� = 47 ∗ 
� ∗ ��� = 0,6 ∗ 360 ∗ 10 ∗ 10 ∗ 21,25 = 34560	� = 34,6	��			 
 

IV Kiivri ankurduse kontroll 

 

Kiivri ankurduse nõrgim osa on selle kinnitus kandva puittala ja toolvärgi puitposti 

külge.  

 �7,�� = ��� = 19,1	�� 

 

�� = �2 = 42 = 2 
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��� = ���� = 72,62 = 36,3	�� 

 ��� = 19,1	�� < ��� = 36,3	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver ei ole tuulekoorumuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav, kuid ankurduse tõmbekandevõime on väiksem tuulest tekitatud 

tõmbejõust. Ankurduse nõrgim osa on kinnitus kiivri tala ja toolvärgi külge. 
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Joonis 20.8. Väike-Maarja kiriku tornikiivri ankurdus kiivri konstruktsiooni külge [39] 

 

Ankrute arv: 

Terase klass: 

fy = 

fu = 

d = 

fub 

8 tk 

S235 

235 N/mm2 

360 N/mm2 

10 mm  

800 N/mm2 

t1= 

kmod= 

Ankru ristlõige 

(a x  b): 

Puidu 

tugevusklass: 

ρk= 

95 mm 

1,1 

5 x 80 mm 

 

 

C24 

350 kg/m3 
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I Liite teras-puidu ühenduse kontroll toolvärgi postis 

 

A. Kruvi voolavuspiirile vastav paindemomendi normväärtus 

 "�,�# = 0,3 ∗ 
�D ∗ $%,& = 0,3 ∗ 800 ∗ 10%,& = 95546	�'' 

 

B. Puitelemendi norm-muljumistugevus 

 
(,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ $+ ∗ ,# = 0,082 ∗ )1 − 0,01 ∗ 10+ ∗ 350 = 25,8	�/''% 

 �./ = 1,35 + 0,015 ∗ $ = 1,35 + 0,015 ∗ 10 = 1,5 

 


(,1,# = 
(,#�./ ∗ 23�%4 + 562%4 = 25,81,5 ∗ 23�%0 + 562%0 = 25,8	�/''% 

 

C. Kruvide normkandevõime ühelõikelise õhukese terasplaadi korral 

 �7,�#8 = 0,4 ∗ 
(,# ∗ 98 ∗ $ = 0,4 ∗ 25,8 ∗ 95 ∗ 10 = 9804	� = 9,8	�� 

 

�7,�#% = 1,15 ∗ :2 ∗ "�,�# ∗ 
(,# ∗ $ = 1,15 ∗ ;2 ∗ 95546 ∗ 25,8 ∗ 10 = 8075	�
= 8,1	�� 

 

D. Liite arvutuslik kandevõime 

 

1) Toolvärgi post 

 

a) Efektiivsete kinnituselementide arv 

 

�A
 = '3� O �
�0,9 ∗ : B113$4 P n = 6 

6/,. ∗ G 10013 ∗ 10Q = 4,7 
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nef  = 5 polti 

 

b) Ühes reas asuvate kinnituselementide efektiivne normkandevõime 

 �7,<=,�# = �<= ∗ �7,�# = 5 ∗ 8,1 = 40,5	�� 

 

�7,�� = �>?� ∗ �7,<=,�#�� = 1,1 ∗ 40,51,3 = 34,3	�� 

 

II Ankurduse teraslati ristlõike tõmbekandevõime kontroll 

 

� !,�� = � ∗ 
��� = 5 ∗ 80 ∗ 2351,25 = 75	200	� = 75,2	�� 

 

��,�� = 0,9 ∗ �@<� ∗ 
��� = 0,9 ∗ 70 ∗ 5 ∗ 3601,25 = 90720	� = 90,7	�� 

 

III Toolvärgi postis lõikejõuga koormatud kruvide kandevõime 

 

�7,�� = 47 ∗ 
� ∗ ��� = 0,6 ∗ 800 ∗ 84,3 ∗ 41,25 = 129486	� = 129,5	��			 
 

 

IV Kiivri ankurduse kontroll 

 

Kiivri ankurduse nõrgim osa on selle kinnitus toolvärgi posti külge.  

 �7,�� = ��� = 34,3	�� 

 

�� = �2 = 82 = 4 

 

��� = ���� = 91,94 = 23,0	�� 
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��� = 34,3	�� > ��� = 23,0	�� 

 

Antud kiriku tornikiiver on tuulekoormuse suhtes stabiilne – ankurdatud tornitüvese 

kaal on piisav ja ankurduse tõmbekandevõime on suurem tuulest tekitatud tõmbejõust. 
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Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN) Fx (kN) Fz (kN)
Standard 81,5 1884,8 24,3 149,1 65,05 ‐40,9 26,2 36,2 41,9 17,1 63,6 98,6 63,6 ‐40,4 91,3 ‐83,9
cf=0,65 62,7 1907,2 17,9 152,1 49,1 ‐22,9 20,2 42,3 30,2 26,1 45,1 115,1 46,7 ‐22,1 72,2 ‐62,3

Erinevus ‐23,07% 1,19% ‐26,34% 2,01% ‐24,52% 44,01% ‐22,90% 16,85% ‐27,92% 52,63% ‐29,09% 16,73% ‐26,57% 45,30% ‐20,92% 25,74%
Keskmine 
erinevus ‐25,17%

Meetod

LISA 21. Tuulekoormuse jõuteguri c f  võrdlustabel

Kursi KursiMaarja‐Magdaleena Võnnu Rõngu Rannu Nõo Peetri
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