
Päikesepaneele saab paigaldada 
nii kald- kui ka lamekatustele. 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 ajakirjan-
duses.

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

Paneelid tuleb paigaldada nii, et 
see ei ohustaks kogu hoone konst-
ruktsioone, katuselahendust, ei 
segaks katuse sademevee äravoolu 
ja tagaks katusel ohutu liikumise nii 
katuse enda kui ka paneelide hool-
duseks. Lamekatusele saab päike-
sepaneele paigaldada sisuliselt kogu 
katuse pinnale. Meil kiputakse katu-
sele paigaldama päikesepaneele nii 
palju, kui vähegi mahub, eirates isegi 
elementaarset ohutust.

Päikesepaneelid on katusele, selle 
aluskonstruktsioonidele ja kogu 
hoonele arvestatav lisaraskus, mida 
peab arvestama juba projekteerimisel. 

Uusehitistel teevad seda ehituskonst-
ruktorid, projekteerijad. Vanadel 
hoonetel tuleks enne päikesepanee-
lide kavandamist teha hoone konst-
ruktsioonide kontroll.

Enamik meie lamekatuseid on 
projekteeritud ja ehitatud ainult lume-
koormuse ja tavapärase hoolduskoor-
muse talumiseks. Sellised katused ei 
ole ette nähtud suurte lisakoormuste 
ja täiendava hoolduskoormuse talu-
miseks. Kuigi näiliselt ei juhtu panee-
lide paigaldamisega midagi, vähendab 
see siiski oluliselt katuse kestvust ja 
võib häirida selle toimimist ning hool-
dust. 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 pindpaigal-
distega koormatud katustel suureneb 
oluliselt hoolduskoormus ja sellest 
tulenevad liikumised katusel. Päike-
sepaneelid ja kommunikatsioonide 
agregaadid ise vajavad hooldust.

Pindpaigaldised kipuvad koguma 
katustele rohkem prahti, tolmu ja 
liiva, mistõttu suureneb ka katuse 
enda hooldusvajadus. Kui katusele 
tekivad lisaraskuste tõttu soovi-
matud lohud, hakkab sinna kiiresti 
tekkima raskesti eemaldatav praht, 
mis on kasvulavaks kõikvõimalikule 
orgaanikale.

Kõik see mõjutab ka katusekonst-
ruktsiooni kihte ja nende kestvust, 
eelkõige hüdroisolatsiooni, aga ka 
soojustust, kaldekihti ja aurutõket. 

Madalama paigaldussüsteemiga 
katusekattele lähedal olevad päike-
sepaneelide 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 panee-
lide alla valle, mille eemaldamine on 
ebamugav, aeganõudev ja raske.

Päikesepaneelide  
planeerimine katusele –  
katuse turvavarustus
Enne päikesepaneelide paigu-
tuse lahendust katusele tuleb paika 
panna katuse äravoolusüsteem, 
äravoolulehtrite, katuselepääsu- 
ja suitsueemaldusluukide, katu-
seakende ning kommunikatsiooni-
šahtide asukohad.

Seejärel tuleb määratleda ohualad 
ja koostada turvavarustuse või piirete 
projektlahendus, mis meil üldjuhul 
ära jäetakse. Ilma turvavarustuse, 
vähemalt 1100 mm kõrguste piirete 

Päikesepaneelid 
muutuvad järjest populaarsemaks ja põhjusega

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.

Lattrauast paneelide alus on kohati otse katusekattel.  
Kinnitused läbivad katusekatet. Selline paigaldusviis on 
katusekattele kahjulik. Foto: Alo Karu

Modifitseeritud bituumenrullmaterjali (MBR) peale MBR-lappidega 
paigaldatav päiksepaneeli alus. Sellise lahenduse kasutamine 
eeldab katuse kinnituse arvutusi. Foto: Alo Karu
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