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Üldosa
Käesolev töö on koostatud abimaterjaliks elamute valdajatele ja katusekatjatele, kellel on kavas
olemasoleva hoone amortiseerunud katusekatte vahetamine betoonkivist katusekattega.
Peamine tähelepanu on pööratud 50…60 aastatel ehitatud eramajade ja väikeste abihoonete
võimalikele variantidele.
Töös on käsitletud küsimusi, millele tuleb katusekatte asendamisel betoonkivist katustega
tähelepanu pöörata ja kuidas neid lahendada.
Suuremate hoonte, erikujuliste katuste, fermide olemasolul tuleb iga katusekonstruktsioon
projekteerijal üle vaadata ja vastavad lahendused (soovitused) anda.
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1.Katusekonstruktsioonide ülevaatus
ja probleemide selgitamine
Rekonstrueeritavad 50.-60.aastatel ehitatud eramud on valdavalt 30°–60° viilkatustega, mille
sarikateks on kasutatud puitu pikkusega kuni 6 m. Sarikate kandeava vähendamiseks on kasutatud penne või toolvärkide süsteemi, et kanda katuse koormust vahelaele või kandeseintele.
Enne katusekatte vahetamisele asumist teha katusekonstruktsiooni kontroll. Peamised probleemid, millele tuleb tähelepanu pöörata on:
1.
Sarikate üldine seisukord - kahjustuste olemasolu läbijooksudest;
2.
Sarikate ristlõige, ava ja samm. Kas sarikad on püsiva tugevusega?
3.
Toolvärgi olemasolul kontrollida nende tugevust.
Kui toolvärk toetub laetaladele, kontrollida laetalade tugevust.
4.
Ühendussõlmede ja jätkude seisukord.
Sarika ühendus müürilatiga või karkass-seina vööga peab olema kindel ja ankurdatud
põhikonstruktsioonidega. Ilma tapita ja naeltega tehtud ühendus ei ole usaldusväärne.
Pennide ja sarikate naelühendused 2-3 naelaga ei ole piisavad.
Ühendusse tuleb lisada polt.
Pennide kasutamisel soojustatud laetaladena pöörata kinnitussõlmele ja penni tugevusele
erilist tähelepanu.
5.
Roovitise vahetamisel pöörata tähelepanu viilkatuse pikijäikusele.
Roovitise mahavõtmisel võivad sarikad nihkuda paigast, selle vältimiseks lüüa sarikate
alumisse pinda 4x10 cm diagonaalid 45° nurga all üle 3-4 sarika.
6.
Lae soojustuse seisukord.
Puuduliku soojustuse korral võib räästa kohal katusele tekkida jääkott ja sellest katuse
läbijooks.

3

2. Sarikate enamkasutatavad skeemid
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3. Katusele mõjuvad koormused
Sarikad ja kogu katuse konstruktsioon peab olema piisava tugevusega, et võtta vastu temale
mõjuvad koormused. Koormusteks on katuse omakaal, lumekoormus ja tuulekoormus.
Käesolevas töös on käsitletud olemasolevate hoonete katusekatete vahetamist. Nende hoonete
konstruktsioonide dimensioneerimise aluseks on olnud SNiP normid ning seetõttu ei ole
põhjendatud kasutada käesoleval ajal soovitatavaid Eesti projekteerimisnorme (eelnõu).
Normatiivseks lumekoormuseks on arvestatud 70 kGf/m2 ja tuulekoormuseks 38 kGf/m2.
Sarikate ristlõigete arvutamisel on katusekalded, millest sõltub koormus katusele jaotatud kolme
piirkonda 15°; 30° ja 45°

Koormuste arvutus ja võrdlus
erinevate katete korral
Võrreldud on eterniidist ( suur ja väike plaat), plekist ning betoonkivist katuste koormusi (arvutus
on teostatud 15° kalde puhul)

Eterniit
Laudis
Sarikas
Lumi
Tuul
Kokku :

Betoonkatusekivi
Roovitis
Aluskate
Täiendav liist
Sarikas
Lumi
Tuul
Kokku:

SUUR PLAAT
22 kGf/m2
16,5 kGf/m2
8,5 kGf/m2
119 kGf/m2
16 kGf/m2
182 kGf/m2

VÄIKE PLAAT
15 kGf/m2
16,5 kGf/m2
8,5 kGf/m2
119 kGf/m2
16 kGf/m2
175 kGf/m2

PLEKK
5 kGf/m2
8,5 kGf/m2
8,5 kGf/m2
119 kGf/m2
16 kGf/m2
157 kGf/m2

42 kGf/m2
5 kGf/m2
0,8 kGf/m2
0,7 kGf/m2
8,5 kGf/m2
119 kGf/m2
16 kGf/m2
192 kGf/m2

Võrreldes koormusi sarikale näeme, et betoonkatusekivist kate on suurest eterniidist kattega
katusest raskem 5%, väikesest eterniidist kattega katusest 9% raskem ja plekkkattest 18% raskem.
Korras ja asjatundlikult ehitatud katusekonstruktsiooni korral ei tekita katusekatte asendamine
betoonkivist kattega üldjuhul erilisi probleeme.
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4. Tüüpseid sõlmi
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5. Sarikale mõjuvad koormused ja
ristlõike tugevuse kontrollimine
Sarikad toetatakse seina müürilatile või sõrestikseina vööle ja harjal teisele sarikale. Sarika ava
vähendamiseks paigaldatakse pennid või pennid koos toolvärgiga, millised toetuvad kandvatele
seintele või laele. Sarika avaks on sarika pikkus müürilati ja harja või penni vahel.
Kaldu sarikale mõjuvad koormused jagunevad kaheks komponendiks, millest q1 (risti sarikaga)
painutab sarikat ja q2 (piki sarikat) mõjub müürilatile (seina vööle). Piki sarikat mõjuva jõu
horisontaalne komponent lükkab müürilatti ja seina väljapoole. Selle jõu vastuvõtmiseks peab
sarikas olema müürilatile või karkassi vööle kinnitatud kindlalt, et vältida sarika nihkumist
väljapoole.

Skeemilt näeme, et mida suurema kaldega on katus seda
suurem on q2 ja väiksem on q1 s.o. sarika tugevust mõjutav
komponent on väiksem. Suurema kaldega katuse korral
võivad sarikate ristlõiked olla väiksemad.
Betoonkivist
koormused:
kalle
15°
30°
45°

katuse korral mõjuvad sarikale järgmised
- 30° — 200 kGf/m2
- 45° — 150 kGf/m2
- 60° — 120 kGf/m2

Sarika arvutamine:
Sarika tugevus sõltub avast, koormusest ja ristlõikest. Ristlõike tugevust iseloomustab vastupanumoment W, milline võrdub:
W=

bh2
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b - sarika laius cm, h - kõrgus cm.

Valemist näeme, et sarika laius mõjutab tugevust vähem kui kõrgus h, milline on ruudus.
Sarika ava l kontrollimine:

I≤

8xRxW
q

R - 130 kGf/cm2 - puidu paindetugevus
q - sarika 1 cm-le mõjuv jõud kGf/cm2
W - vastupidavusmoment cm3

7

näiteks:

8 x 130 x 187
1,0 x 2,0

I≤

= 312 cm

koormusel 200 kGf/m2 (2,0 kG/cm2), sarikate samm 1,0 m, 5 x 15 cm sarika lubatav ava on - 3,1 m.
Betoonkivist katuse sarikate ristlõike kontrollimiseks sõltuvalt sarika avast, sammust ja katuse
kaldest (koormusest) on koostatud diagramm, vt. lisa 1.
Diagramm on jaotatud piirkondadeks kalde järgi 15° – 30°, 30° – 45° ja 45° – 60°.

Näide diagrammi kasutamiseks:
Sarikas avaga 400 cm, sammuga 100 cm peab olema ristlõikega vähemalt 7,5 x 15 cm või 5 x 18
cm (koormusel 200 kGF/m2)
Sarika ristlõike diagrammi koostamisel on täiendavaks tugevusvaruks arvestatud 10-15 %
võimalike lisakoormuste arvestamiseks. Lisakoormusteks võivad olla lumetõkked, käigusillad,
antennid, võimalikud lumekotid või seadmed katusel.
Hoonele soojustatud katuslae tegemisel peab sarikate ristlõige olema ühe astme võrra suurem
diagrammil antust.
Sarikate sammu korral üle 120 cm on otstarbekas paigaldada täiendavad sarikad, sest sarika
suurema sammu korral saab probleemiks roovitise tugevus. Arvutuslikult puruneb 5 x 5 cm roov
100 cm ava korral inimese kaalu mõjul. Sarikate piisava tugevuse korral tuleb kasutada roovi
mõõduga 5 x 7,5 cm.
Enimesinevate sarika ristlõigete vastupidavusmoment - W cm3 on järgmine
4
5
4
5

x
x
x
x

12
12
15
15

-

96 cm3
120 cm3
150 cm3
187 cm3

5 x 18
5 x 20
7,5 x 18
7,5 x 20

-

270
333
405
500

cm3
cm3
cm3
cm3

7,5 x
Ø
Ø
Ø

15
14
16
18

-

281
270
402
583

cm3
cm3
cm3
cm3

W iseloomustab sarika tugevust ja võimaldab teha sarika ristlõigete asendusi (võrrelda
ümarsarikatega).
Näiteks: sarika 5 x 20 cm, mille W = 333 cm3 võib asendada kahe sarikaga 5 x 15 cm, mille
W = 2 x 287 = 374 cm3
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6. Pennide toolvärgi pärlini, postide ja
laetalade ristlõigete kontrollimine
Olemasolevate hoonete sarikate pennid on tavaliselt ristlõikega 5x15 cm (5x10 cm). Sellise penni
maksimaalne pikkus võib olla 3 m. Üle 3 m pennide korral peab igale sarikale paigaldama 2
penni ja need peavad olema ühendatud nõtkelappidega (sammuga 80 cm - naelutatud)
Kui penne kasutatakse laetaladena tuleb nende ristlõiget kontrollida puittaladele vajalike
ristlõigete tabeli järgi (pööningu laetalad). Pöörata tähelepanu sarikaga ühendusele.
Toolvärgi pärlini ristlõige sõltub toepostide sammust. Postide väiksema sammu korral võib
pärlini ristlõige olla väiksem, samuti on laetalad koormatud ühtlasemalt.
Laetalade peal, toolvärgi postide all, peab olema aluspuu (vähemalt 10x10 cm), et laetalad
oleksid koormatud ühtlasemalt.
Lapiti paigaldatud pärlinil 5x10 (5x15) peab postide samm olema ~1 m. Normaalselt paigaldatud
pärlinil võib postide samm olla - 2 m.
Postide ristlõikega 5x10 (5x15) lubatav pikkus on - 1,5 m. Postil 10x10 lubatav pikkus on - 3 m
(saleduse normi järgi).
Laetalade ristlõike (kandevõime) kontrollimiseks on lisas 2 toodud tabelid eraldi vahelae või
pööningu laena.
Tabelites ei ole arvestatud katuse toolvärgist lisanduvaid koormusi, mida tuleks eraldi igal
konkreetsel juhul kontrollida.

7. Sarikate tugevdamine ja jätkamine
Kui sarikate tugevuse kontrollimisel diagrammi järgi osutub sarika ristlõige nõrgaks on lihtsam
viis olukorra lahendamiseks vähendada sarikate kandeava. Selleks teha sarikatele alla toolvärk
pärlinist ja postidest.
Toolvärgi tegemisel tuleb toolvärk toetada kandeseintele või laetaladele võimalikult tugede
lähedale.
Kui laetalad on nõrgad (arvestatud pööningu koormusele - peal käies lagi nõtkub) tuleb toolvärgi
toetamiseks laele loobuda ning lahenduse leidmiseks konsulteerida projekteerijaga.
Sarikate sammu üle 120 cm ja ebapiisava tugevusega ristlõike korral on vajalik uute sarikate
lisamine olemasolevate vahele.
Kui sarikatel esineb kahjustusi, näiteks mädanenud osad läbijooksudest, tuleb sarikaid
proteesida. Proteesimist võib teha ainult tugede lähedal. Avas esinevate vigastuste korral tuleb
sarikas asendada.
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Sarika proteesimise detail:

Korstnate ja katuseuukide kohal on sarikad vekseldatakse. Ühe sarika vekseldamine (s.o.
vekseltala abil toetatud kõrvalsarikatele) ei tekita probleeme. Mitme sarika vekseldamisel peavad
kõrvalolevad sarikad olema tugevamad.
Tähelepanu tuleb pöörata vekseltala kinnitustele, mis peab olema tehtud metallkingadega.
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Sarikate jätkamine
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8. Katuse soojustamine
Katusekatte vahetamisel soovitatakse ehitada katusekorrus eluruumideks. Korralikult ehitatud
sarikate ja nende piisava tugevuse korral on katuse soojustamine teostatav.
Soojustusest ja Gyproc plaatidest lisanduv koormus ei suurenda oluliselt koormust sarikale.
Soojustatud katuse sobivaim sarika kõrgus on 20, 22 cm, 20 cm paksuse soojustuse
paigutamiseks.
Sarika kõrgust võib suurendada prussi peale naelutamisega. Pealenaelutatud pruss ei suurenda
sarika tugevust.
Tihti on aga vajalik tõsta penne ja nihutada toolvärki. Kui sarikad ei ole toolvärgi kohal jätkatud
võib penne tõsta ja toolvärgi ringi tõsta.
Sarikate ava muutmisel kontrollida nende tugevust lisas 1 toodud diagrammi järgi.
Tähelepanu tuleb pöörata laetalade tugevusele. Enamikul juhtudel on laetalad ettenähtud
pööningu koormustele ja eluruumide põranda koormustele jäävad need nõrgaks.
Üks võimalik katuse soojustamise lahendusi on toodud lisatud joonisel.
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9. Kokkuvõte
Otsustanud asuda katusekatte vahetamisele tuleb esmalt kontrollida katusekonstruktsiooni
seisukorda, et välja selgitada selle tugevus, võimalikud kunagised ehitusvead ja kahjustused.
Näitena analüüsime 50.-60. aastatel ehitatud eramu katusekonstruktsiooni seisukorda:
Hoonel on 45° viilkatus, mille katteks on eterniit. Sarikateks on 5 x 15 cm prussid sammuga 100
cm ja sarikad on ühendatud 5 x 15 cm pennidega. Sarika avaks müürilatist (seina vööst) pennini
on 3 m ja penni pikkuseks on 3,5 m.
Käesoleva juhendi diagrammist, lisa 1, kontrollime sarika tugevust ja näeme, et sarikas 5 x 15
cm on piisava tugevusega.
Ühest prussist 5 x 15 cm penn pikkusega 3,5 m on nõrk: Kuna pennid on surutud võivad nad läbi
nõtkuda. Penni tuleb tugevdada vastavalt p.6 toodud juhistele, s.o. lisada täiendav penn 5 x 15
cm ja ühendada nõtkelappidega. Kui pennis on üks pruss peaks selle ristlõige olema 7,5 x 20 cm.
Kui on kavas pööningukorrus soojustada (pennid jäävad laetaladeks) tuleb penni tugevust
kontrollida lisa 2 tabeli järgi. Tabelist leiame, et tugevuse seisukohast peab penn olema
mõõtudega 5 x 18 cm. Kui lüüa pennidele lae laudis on nõtketingimus täidetud.
Edasi vaatame üle sarikate ja pennide naelühendused ning sarika kinnituse müürilatile või
vöölauale. Müürilatile peab sarikas olema kinnitatud riiskadega ja kindlalt ankurdatud seina või
laetalade külge. 15 cm laiuse sarika ja penni ühendussõlmes peab olema 4-5 naela. Naela
kaugus penni otsast ja omavahel piki kiudu on normide järgi 15 d ehk 7,5 cm (d - naela Ø. Naelte
vahekaugus põiki kiudu on 4 d ehk 2 cm. Kui penn jääb laetalaks on soovitav lisada sõlme polt.
Sarikate kahjustuste korral need proteesida vastavalt juhendis esitatud joonistele.
Kokkuvõtteks näeme, et vaadeldava hoone konstruktsioonid ei nõua olulisi täiendusi peale
pennide ja sõlmede tugevdamise. Peale nende tööde teostamist võime olla kindlad, et
katusekonstruktsioon on sobiv betoonkivist katusekattele.
Tehes kalkulatsiooni kivikatuse paigaldamiseks veendume, et kivikatuse ehitamine ei ole kallim
kui teiste katusekatete kasutamine.
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Lisa 1
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Lisa 2
Puittalade vajalik ristlõige cm

(laius x kõrgus)

Ava meetrites
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0,7 m

4x18

5x20

5x18

6x20

10x20
7,5x25
10x25

1,0 m

6x18

7,5x20
5x22

7,5x22
5x25

7,5x22
5x25
10x22
6x25
10x22
7,5x25

10x25

0,8 m

7,5x20
5x22
6x22

10x25

-

6x22
5x25
7,5x22
5x25

7,5x22
5x25
10x22
7,5x25

Vahetalad sammuga

10x25

Pööningulaetalad sammuga
0,7 m

6x13

4x18

5x18

6x20

1,0 m

5x15

5x18

5x20

6x22
5x25

Märkused:
1. Arvestatud on koormusi: vahelaele 300 kg/m2; pööningulaele kokku 200 kg/m2
2. Arvestatud on lubatavat läbipainet 1/200 sildest
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Lisa 3, fotod
Renoveeritud kivikatusega elamud Tallinnas, Pääskülas
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Lisa 3, fotod
Renoveeritud kivikatusega elamud Tallinnas, Pääskülas
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