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P
äikesepaneele saab paigal-
dada nii kald- kui ka lameka-
tustele. See artikkel keskendub 
lamekatusele. Lamekatustel saab 
ära kasutada suure osa katuse 

pinnast. Seepärast on just lamekatustele 
hakatud looma terveid päikeseelektrijaamu, 
mille fotosid on näha ka netiavarustes ja 
ajakirjanduses.

Millega arvestada?
Päikesepaneelide katusesõbralik paigaldus 
ei ole küll raketiteadus, kuid vajab siiski eria-
laseid teadmisi ja oskuseid ning paljude 
nüansside tundmist.

Paneelid tuleb paigaldada nii, et see ei 
ohustaks kogu hoone konstruktsioone, 
katuselahendust, ei segaks katuse sade-
mevee äravoolu ja tagaks katusel ohutu 
liikumise nii katuse enda kui ka paneelide 
hoolduseks. Lamekatusele saab päikese-
paneele paigaldada sisuliselt kogu katuse 
pinnale. Meil kiputakse katusele paigaldama 
päikesepaneele nii palju, kui vähegi mahub, 
eirates isegi elementaarset ohutust.

Päikesepaneelid on katusele, selle alus-
konstruktsioonidele ja kogu hoonele arves-
tatav lisaraskus, mida peab arvestama juba 
projekteerimisel. Uusehitistel teevad seda 
ehituskonstruktorid, projekteerijad. Vanadel 
hoonetel tuleks enne päikesepaneelide 
kavandamist teha hoone konstruktsioo-
nide kontroll.

Enamik meie lamekatuseid on projek-
teeritud ja ehitatud ainult lumekoormuse 
ja tavapärase hoolduskoormuse talumi-
seks. Sellised katused ei ole ette nähtud 
suurte lisakoormuste ja täiendava hool-
duskoormuse talumiseks. Kuigi näiliselt ei 
juhtu paneelide paigaldamisega midagi, 
vähendab see siiski oluliselt katuse kestvust 
ja võib häirida selle toimimist ning hooldust. 
Näiteks võivad pindpaigaldised oluliselt 
häirida sademevee äravoolu katuse pinnalt.

Tegele katusega enne 
päikesepaneelide paigaldust
Katuse remont, uue kattega katmine või 
koguni tervenisti uuendamine on pärast 
päikesepaneelide paigaldust oluliselt 
keerukam, töömahukam, aeganõudvam ja 
kulukam.

Päikesepaneelide jm pindpaigaldistega 
koormatud katustel suureneb oluliselt hool-
duskoormus ja sellest tulenevad liikumised 
katusel. Päikesepaneelid ja kommunikat-
sioonide agregaadid ise vajavad hooldust.

Pindpaigaldised kipuvad koguma katus-
tele rohkem prahti, tolmu ja liiva, mistõttu 
suureneb ka katuse enda hooldusvajadus. 

Eestis on üha enam hakatud paigaldama päikesepaneele 
ja ehitama terveid päikeseelektrijaamu. Rohepöörde ning 
pandeemialainete ajal alanud ja geopoliitilise olukorra tõttu 
aina kallinevad elektrihinnad on muutnud päikesepaneelid 
üha populaarsemaks.

Kui katusele tekivad lisaraskuste tõttu soovi-
matud lohud, hakkab sinna kiiresti tekkima 
raskesti eemaldatav praht, mis on kasvula-
vaks kõikvõimalikule orgaanikale.

Kõik see mõjutab ka katusekonstruktsiooni 
kihte ja nende kestvust, eelkõige hüdroiso-
latsiooni, aga ka soojustust, kaldekihti ja 
aurutõket. 

Madalama paigaldussüsteemiga katuse-
kattele lähedal olevad päikesepaneelide 
lahendused hakkavad paneelide ja nende 
aluste alla koguma prahti ja tolmu, mille 
eemaldamine on väga raske. Eriti aktuaalne 
on see piirkondades, kus hoone ümber on 
palju kõrgeid puid, kust eralduvad lehed ja 
okkad moodustavad paneelide alla valle, 
mille eemaldamine on ebamugav, aega-
nõudev ja raske.

Päikesepaneelide planeerimine 
katusele – katuse turvavarustus
Enne päikesepaneelide paigutuse lahen-
dust katusele tuleb paika panna katuse 
äravoolusüsteem, äravoolulehtrite, katuse-
lepääsu- ja suitsueemaldusluukide, katu-
seakende ning kommunikatsioonišahtide 
asukohad.

Seejärel tuleb määratleda ohualad ja 
koostada turvavarustuse või piirete projekt-
lahendus, mis meil üldjuhul ära jäetakse. 
Ilma turvavarustuse, vähemalt 1100 mm 
kõrguste piirete või parapettideta ei tohiks 
päikesepaneelidega katuseid planeerida.

Turvavarustus on tootjakeskne süsteem, 
kus kõik komponendid on kas sama tootja 
omad või tema poolt aktsepteeritud. Mingit 
omaloomingut selle projekteerimisel ja 
paigaldamisel teha ei tohi. On olemas nii 
kukkumiskaitse kui ka turvasüsteeme. 
Lisaks ka selliseid, mis kinnituvad päike-
sepaneelide alustele. Näiteks on sellised 
Saksa tootjal ABS Safetyl (maaletooja Eestis 
OÜ Katusemaailm).

Turvavarustuse kavandamiseks ja 
projekteerimiseks peaks olema 
läbitud vastavad erialakoolitused.
Sageli ollakse olukorras, kus turvavarus-
tust ei ole enam võimalik nõuetekohaselt 
paigaldada. Kogu katus on parema ener-
giamärgise saavutamiseks otsast lõpuni 
päikesepaneele täis projekteeritud ja nende 
vähendamine mõjutaks hoone energiamär-
gist. Siis ollakse dilemma ees, kas maksta 
lõivu energeetikale või riskida inimelu-
dega. Kahjuks valitakse sageli süüdimatult 
viimane variant ja turvavarustus  paigalda-
takse, kuhu mahub, arvestamata selleks 
vajaliku ruumi või paigalduslahendustega, 
või jäetakse see hoopis ära.

Päikesepaneelide paigaldus 
olemasoleva hoone lamekatusele
Olemasolevale katusele päikesepaneelide 
paigaldamisel tuleks alustada konstrukt-
sioonide kandevõime hindamisest.

Kui see on tehtud, tuleks tellida eriala 
asjatundjalt katuse audit (vajadusel koos 
katuse avamistega). Eriala eksperdid 
oskavad hinnata paneelide mõjusid katu-
sele, olemasoleva katusekatte jääkressurssi, 
soojustuse ja sõlmlahenduste võimekust 
lisakoormuste talumiseks, samuti turvava-
rustuse lahendusi. 

Vanemad katused võivad vajada ulatus-
likku remonti või tervenisti uuendamist. 
Enamasti saab siiski olemasoleva katuse 
säilitada. Mõnel katusel saab piirduda vaid 
uue katusekatte paigaldamisega.

Päikesepaneelide 
paigalduslahendused 
lamekatustele
Päikesepaneelide paigaldusel lamekatusele 
saab kasutada kolme erinevat kinnitusviisi:
• aluskonstruktsioonidele kinnituvate kogu 

katusekonstruktsiooni läbivate pollari-
tega;

• katusekatte pinnale ballastiga;
• katusekatte külge.
Kõikidel kinnitusviisidel on omad head ja 
vead.

Pollaritele võib päikesepaneele paigal-
dada ka siis, kui katus ise on arvestatud 
vaid hoolduskoormuse talumiseks. Polla-
ritele saab paneelid paigaldada katuse-
kattest oluliselt kõrgemale, mis võimaldab 
hõlpsalt nende alt katuse puhastamist. 
Pollarid läbivad kogu katuse konstruktsiooni 
ning neile tuleb teha korrektsed veeauru- 
ja veetihedad läbiviigud aurutõkkest ja 
hüdroisolatsioonist.

Hea näide on TalTechi Mäemaja, kus on 
kasutatud pollaritele toetuvaid alusraame.

Katuse peale ballastiga paigaldata-
vate paneelide aluste puhul tuleb katuse-
katet kaitsta. Selleks sobivad spetsiaalsed 
kummimatid, mis mõnedel aluste tootjatel 
on komplektis. Näiteks kasutatakse SBRi 
kummimatte.

Päikesepaneelide aluste kinnitus katuse-
katte külge on erilahendus. Tavaliselt lisa-
takse sellistes lahendustes paneelide alus-
tele ka raskused. Seepärast tuleb arvestada 
katusele langevate oluliste lisakoormus-
tega. Lisaks tuleb katusekatte kinnituse 
lahendus teha, arvestades päikesepanee-
lidest tekkivate tuulekoormusutega.

PÄIKESEPANEELID
muutuvad järjest popu-
laarsemaks ja põhjusega

Lattrauast paneelide alus on kohati otse katusekattel. Kinnitused läbivad katusekatet. Selline paigaldusviis 
on katusekattele kahjulik.

Kaablid ja juhtmed on paigaldatud vett 
läbilaskvatele rennidele, mis toetuvad katusele 
spetsiaalsetele alustele. (Eesti). Kaablirennid võiks 
olla pealt kaetud.

Katusekatte külge paigaldatavad päikesepaneelide 
alused Saksamaal. Eeldab korralikku katuse 
kinnituslahendust.

Modi� tseeritud bituumenrullmaterjali (MBR) peale 
MBR lappidega paigaldatav päiksepaneeli alus. 
Sellise lahenduse kasutamine eeldab katuse 
kinnituse arvutusi.

TalTech Mäemaja päiksepaneelid on paigaldatud 
aluskonstruktsioonidele toetuvatele pollartitele. 
See tekitab küll marginaalsed külmasillad, kuid 
võimaldab korrektset katuse hooldust.
Hoonel on kõrged parapetid ja seepärast ei ole 
vaja ka turvavarustust.

Artikkel valmis
Evari Ehitus OÜ
ja Alo Karu
koostöös.

evari.ee
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LEELO TUNGLA luuletus 
sai moodsa masinapargi

Põllumeeste ühistu Kevili 
on üllatuslikult laienda-
mas oma haaret kultuu-
rivaldkonda. Nimelt võt-

tis see viljakasvatajatest-maa-
meestest koosnev seltskond ette 
meie armastatud kirjaniku Lee-
lo Tungla mehiseid maatöid kir-
jeldava luuletuse ja otsustas sel-
le valada kujundlikult kaasaeg-

sesse konteksti. Iga salmi juu-
res uhkeldab illustratsioonidel 
mõni moodne ja kõrgtehnoloo-
giline põllumajandusmasin, aga 
taamal kõrgub Kevili Roodeväl-
ja viljaterminal, mis on üks kõi-
ge kaasaegsem terminal Eestis.

„Likat-lõkat niidud pikad, 
/ kus on niitja, kus on vikat? / 
Heinaaeg on ikka kasin – / no-
bedasti niidab masin,“ kirjeldab 
Leelo Tungal oma värssides. Ja 
masinaid ongi see väike laste 
luuleraamat tuubil täis – iga sal-
mi juurde sobib oma tehnoloo-
gia. Kogu selle kaasaegse põl-

lumajandustehnoloogia 

on lasteraamatusse joonistanud 
kunstnik Grete Alt ning kujun-
danud Heiko Unt.

Ei mingit harki ega vikatit
Kunstnik Grete Alti illustreeritud 
lasteraamatus „Sul on teha me-
hetöö“ koristavad vilja New Hol-
landi kombainid, kartulit on aga 
võtmas punane Grimme kartuli-
kombain. Üks selline uhke masin 
on näiteks Lääne-Virumaa kartu-
likasvatajal Gustav Põldmaal. 

Luuletuse viimases salmis tu-
leb juttu põldude väetamisest ja 
neis luuleridades teatatakse järg-
mist: „…kui põldu me ei väeta, / 

väetiks muutuda 
võib maa. / Põld, 
head isu! Joo ja 
söö! / Sul on teha 
mehetöö!“

Seda põldu-
de väetamist il-
lustreerib Belgia 
ettevõtte Joskin 
sõnnikulaotur, 
kus põldude väe-
tamine, sealhul-
gas ka orgaaniliste 

väetiste – vedel- ja 

tahkesõnnikuga – on väga peenelt 
timmitud. Traktori taga on suur lä-
gatsistern, sõnnik ei lenda mulda 
kaares, vaid läheb mööda vooli-
kuid otse maapinda.

Sõnnikulaotamise kõrval ku-
jutatakse ka väetamist ja tai-
mekaitset. Nii on kunstnik põl-
lu serva joonistanud Gaspardo 
taimekaitsepritsi, mille moodne 
tehnoloogiline lahendus tagab 
pritsitava toote ühtlase jaotuse 
taimedele. Selliseid pritse saab 
tõhusalt kasutada nii põllul kui 
aianduses, nii mahe- kui tava-
tootmises, nii lehekaudseks väe-
tamiseks kui taimekaitseks.

„Selle raamatu juures oleme 
meie kirjastajad, kordustrükk uues 
kuues oli meie idee, ise otsisime ka 
illustraatori,“ on tulemusega rahul 
Kevili juhataja Hannes Prits. 

Kasvatame luule abil lapsi
„Leelo Tungal on luuletajatest 
absoluutne tipp, ta suudab väga 
lihtsalt ja väga mõjusalt öelda 
ning teha meie lastele selgeks, 
mis põllutöid tehakse ja miks 
neid tehakse,“ tunnustas Hannes 
Prits luuleraamatut. Kevili juha-

taja meenutas, et see on tema 
lapsepõlve raamat, mis anti väl-
ja 1987. aastal ja mille tiraaž oli 
toona mitukümmend tuhat. 

Mõte teha kordustrükk, mida 
illustreerida kaasaegse põlluteh-
noloogiaga, küpses Pritsi sõnul 
seoses rohepöördega, et õpeta-
da meie kõige noorematele juba 
maast madalast, miks ja kuidas 
meil on vaja põlde harida ning et 
väetised ei ole mitte mürk, vaid 
vajalik vitamiin viljale.

Kevili juhataja tõi esile, et just 
need värsid, kus poeet ütleb, et 
„...vitamiinita ei jäeta last, kes 
peab kasvama. Ja kui me maad ei 
väeta, siis väetiks muutuda võib 

maa“ viisid ta mõtteni teha raa-
matu kordustrükk.

„Kuulates rohepöörde jutte, et 
lõpetame ära väetamise, taime-
kaitse ja võib-olla lõpetame ise-
gi põllupidamise ära, küll loodus 
ise toime tuleb, olen aru saanud, 
et vahepeal on noorte teadmis-
tes mingi lünk tekkinud,“ rääkis 
Prits. 

Rahva Raamatu kirjastuses 
välja antud nn vana kooli pa-
piraamatust „Sul on teha me-
hetöö“ läheb müüki üksnes osa 
tiraažist, sest Kevili plaanib ise 
kinkida seda lasteaedadele, 
oma liikmetele ja võib-olla osa 
ka müüa.

„Kui mina olin kuuene, siis 
juba teadsin, et väetist pannakse 
sellepärast mulda, et taim vajab 
toitu. Paljud tänapäeva noored 
aga seda enam ei tea. See raamat 
on meie väike panus Eesti põllu-
majandusharidusse,“ tõi esile  
Kevili juhataja Hannes Prits.

UUSTRÜKK ♦ Põllumeeste ühistu Kevili aitas kordustrükis avaldada Leelo Tungla luuleraamatu 
„Sul on teha mehetöö“, kus lastele põllutöid kirjeldavad värsid on illustreeritud kaasaegsete 
kombainide, traktorite ja külvikutega.

SILJA LÄTTEMÄE
silja.lattemae@maaleht.ee

• Arsti vastuvõtt
• Kaks raviprotseduuri päevas
• Hubane majutus
• Kolm maitsvat söögikorda päevas

• Sauna- ja basseinipargi külastus
• Hommikuujumine mereveebasseinis
• Kepikõnd/hommikuvõimlemine 

mere ääres

(R, L) 55 € ühele ööpäevas*

Elu on ilus igas eas – puhka ja naerata!

Fra Mare Thalasso SPA
Ranna tee 2, 90403 Haapsalu

www.framare.ee

Info ja broneerimine: 
framare@framare.ee

PAKETTI KUULUB:

* Hind kehtib Eesti pensionitunnistuse esitamisel. 
Paketti on võimalik võtta minimaalselt viis ööpäeva.

Parim kingitus on keha ja vaimu turgutav 
puhkus Haapsalus Fra Mares!

(P–N)SEENIORPAKETT 49 €
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lustreerib Belgia 
ettevõtte Joskin 
sõnnikulaotur, 
kus põldude väe-
tamine, sealhul-
gas ka orgaaniliste 

väetiste – vedel- ja 
Mida tehakse põldudel kevadest sügiseni, 
saavad lapsed teada Leelo Tungla värsside ja Grete Alti illustratsioonide abil.

Ilmunud on Leelo Tungla vahvad 
värsid lastele uues kuues – iga salmi juurde on kunstnik 
Grete Alt joonistanud kaasaegse põllutöömasina. Fotod: Sven Arbet

“See raamat on meie 
väike panus Eesti 
põllumajandus-
haridusse.”
HANNES PRITS

 


