
või parapettideta ei tohiks päikese-
paneelidega katuseid planeerida.

Turvavarustus on tootjakeskne 
süsteem, kus kõik komponendid on 
kas sama tootja omad või tema poolt 
aktsepteeritud. Mingit omaloo-
mingut selle projekteerimisel ja 
paigaldamisel teha ei tohi. On olemas 
nii kukkumiskaitse kui ka turvasüs-
teeme. Lisaks ka selliseid, mis kinni-
tuvad päikesepaneelide alustele. 
Näiteks on sellised Saksa tootjal ABS 
Safetyl (maaletooja Eestis OÜ Katu-
semaailm).

Turvavarustuse kavandamiseks 
ja projekteerimiseks peaks olema 
läbitud vastavad erialakoolitused.

Sageli ollakse olukorras, kus turva-
varustust ei ole enam võimalik nõue-
tekohaselt paigaldada. Kogu katus 
on parema energiamärgise saavuta-
miseks otsast lõpuni päikesepaneele 
täis projekteeritud ja nende vähen-
damine mõjutaks hoone energia-
märgist. Siis ollakse dilemma ees, kas 
maksta lõivu energeetikale või riskida 
inimeludega. Kahjuks valitakse sageli 
süüdimatult viimane variant ja turva-
varustus  paigaldatakse, kuhu mahub, 
arvestamata selleks vajaliku ruumi või 
paigalduslahendustega, või jäetakse 
see hoopis ära.

Päikesepaneelide paigaldus 
olemasoleva hoone lamekatusele
Olemasolevale katusele päikesepa-
neelide paigaldamisel tuleks alus-
tada konstruktsioonide kandevõime 
hindamisest.

Kui see on tehtud, tuleks tellida 
eriala asjatundjalt katuse audit (vaja-
dusel koos katuse avamistega). Eriala 
eksperdid oskavad hinnata paneelide 
mõjusid katusele, olemasoleva katu-
sekatte jääkressurssi, soojustuse ja 
sõlmlahenduste võimekust lisakoor-
muste talumiseks, samuti turvava-
rustuse lahendusi. 

Katusekatte külge paigaldatavad päikesepaneelide alused 
Saksamaal. Eeldab korralikku katuse kinnituslahendust. 
Foto: Alo Karu

Hea näide on TalTechi Mäemaja,
kus on kasutatud pollaritele toetu-
vaid alusraame.

Katuse peale ballastiga paigalda-
tavate paneelide aluste puhul tuleb 
katusekatet kaitsta. Selleks sobivad 
spetsiaalsed kummimatid, mis 
mõnedel aluste tootjatel on komp-
lektis. Näiteks kasutatakse SBRi 
kummimatte.

Päikesepaneelide aluste kinnitus 
katusekatte külge on erilahendus. 
Tavaliselt lisatakse sellistes lahen-
dustes paneelide alustele ka 
raskused. Seepärast tuleb arvestada 
katusele langevate oluliste lisakoor-
mustega. Lisaks tuleb katusekatte 
kinnituse lahendus teha, arvestades 
päikesepaneelidest tekkivate tuule-
koormusutega.

Alo Karu, tehnikamagister, 
ehitusekspert hoone piirdetarindite 

alal, koostöös OÜ-ga Evari Ehitus

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

Vanemad katused võivad vajada 
ulatuslikku remonti või tervenisti 
uuendamist. Enamasti saab siiski 
olemasoleva katuse säilitada. Mõnel 
katusel saab piirduda vaid uue katu-
sekatte paigaldamisega.

Päikesepaneelide 
paigalduslahendused 
lamekatustele
Päikesepaneelide paigaldusel lameka-
tusele saab kasutada kolme erinevat 
kinnitusviisi:

aluskonstruktsioonidele kinnitu-
vate kogu katusekonstruktsiooni 
läbivate pollaritega;
katusekatte pinnale ballastiga;
katusekatte külge.

Kõikidel kinnitusviisidel on omad 
head ja vead.

Pollaritele võib päikesepaneele 
paigaldada ka siis, kui katus ise on 
arvestatud vaid hoolduskoormuse 
talumiseks. Pollaritele saab paneelid 
paigaldada katusekattest oluliselt 
kõrgemale, mis võimaldab hõlp-
salt nende alt katuse puhastamist. 
Pollarid läbivad kogu katuse konst-
ruktsiooni ning neile tuleb teha 
korrektsed veeauru- ja veetihedad 
läbiviigud aurutõkkest ja hüdroiso-
latsioonist.

TalTechi 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. 
Foto: Alo Karu
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