Sadevee juhtimine hoonest eemale

Kommentaaridega näiteid ajaloost ja kaasaja ehituspraktikast.

Valikus esitatu puudutab muinsuskaitse all olevaid ehitisi. Samad põhimõtted võiksid olla
rakendatavad ka teiste ajalooliste ehitiste puhul.

Kommentaaride ja näidete najal püütakse selgitada, mis on probleemid ja missugused peaksid olema
lahendused hoonete restaureerimisel.

Sadevee põhjustatav probleem on igale majahaldajale tuttav: katuselt satub vesi maapinnale, valgub
pinnasesse ja sealt hoone konstruktsioonidesse.
Vesi on tingimuseks elule ja korrosioonile, külmumisel paisudes muutub materjalide struktuur.
Tulemusena konstruktsioonid riknevad ja hävivad.
Probleemi vältimiseks tuleks vältida vee sattumine hoone konstruktsioonidesse. Vanematel ehitistel,
milledel ei ole paigaldatud hüdroisolatsiooni ehitamise ajal, on see kapillaartõusu tõttu pea võimatu.

Konstruktsiooni sattuva sadevee hulka aitab vähendada drenaaž ja keldri seinte välispinnale
paigaldatav hüdroisolatsioon. Ka võiks võimalusel juhtida katuselt kogutava sadevee otse sadevee
kanalisatsiooni. Sadeveepüstikuid vahetult drenaaži ühendada ei tohi –katustelt tulvav vesi satuks
drenaaži kaudu dreenitavasse pinnasesse, hoone seintesse ja keldri põrandasse.

Tehnilisi lahendusi kuidas rajada drenaaž, sadeveekanalisatsioon ja hüdroisolatsioon vundamendile
ja keldri seintale, on saada rohkesti. Vajadusel koostab lahenduse vastav asjatundja. Järgnevalt vaid
mõned kommentaarid tehtud lahenduste kohta.

Kui hoonele ei ole ehitatud drenaaži ja paigaldatud efektiivset hüdroisolatsiooni, võib pildil olev
lahendus vaid mõnevõrra leevendada niiskuse „survet“ hoonesse: vee teekond hoonesse on tehtud
pikemaks, pikemal teekonnal on „kaod“ suuremad.
Kui hoonel on vihmavee räästarennid nn. sottrennid e. lamavrennid, koguneb renni aluselt
katusepinnalt ikkagi mõnevõrra vett, mis räästast langedes jätaks pehmele maapinnale jälje. Jäik
sillutis on aga põrkepinnaks, millelt veepiisad pritsuvad hoone seinale. Pritsmeid aitaks suunata
sillutisele antud sobiv faktuur.
Kui hoone ümber rajatakse vett halvasti läbilaskev sillutisriba, tuleks sellele anda hea kalle hoonest
eemale, et vesi valguks hoonest eemale.
Et takistada üle renni tulvava vee sattumist hoone seina, võiks renni alla pinnasesse paigaldada
hüdroisolatsiooni, kaldega hoonest eemale.
Püstikutest tulvava vee vastuvõtmiseks tuleks kasutada võimalikult suuri, sügavaid renni lehtreid.

Püstiku alla paigaldatav äravoolurenn peaks olema suunatud püstikust tulvava voolu suunas. Püstiku
ja renni vahe peaks olema võimalikult väike, vähendamaks langeva vee pritsimist. Renni ja lehtri alla
pinnasesse võiks paigaldada hüdroisolatsiooni, kaldega hoonest eemale.

Ilmselt mingi mõõdetav kasu sel lahendusel ju võib olla...

Kenad graniidist vormid, aga vist üsna ebafunktsionaalsed –väike kogumislehter, madal profiil ja
lühike renn –vesi leiab tee hoone seinani, hoolimata ilusast asjast.

Lehter püüab kinni väikese nire. Suure veehulga puhul läheks suur osa üle serva: püstiku suudme ja
renni serva vahel liiga suur vahe, renni kogumislehtril liiga madal profiil.

Sadevee suunamist sadevee kanalisatsiooni võiks pidada heaks lahenduseks. Veel enam kui
vihmavett saab nõnda koguda kastmisveeks. Muidugi tuleb lehter hoida puhtana ja torustik vajab
korrapärast hooldamist.
Antud hoonel on puuduseks sokli puudumine: alusplank pea vastu pinnast.

Mälestus möödunud aegadest: reviis ja rest sadeveekanalisatsiooni lehtril.

No mis nüüd teha?
Vahest kevadel, kui öösel külmetab ja päeval sulatab, võib tekkida olukord, kus vesi leiab tee
keldrisse. Pealevalguva vee vältimiseks võib lume visata varakult sillutamata alale, kust see sulades
leiab tee rentslisse või pinnasesse.
Aiamaale veetud lumi meeldib ka aednikule –muld püsib kevadel kauem niiske.

Vaata ka jooniseid soklisõlme lahenduste kohta Muinsuskaitseameti kodulehel.

