
KATUSE RÄÄSTAKARNIIS  

Kommentaaridega näiteid ajaloost ja kaasaja ehituspraktikast. 

 

Sissejuhatus. 

Valikus  esitatu puudutab muinsuskaitse all olevaid ehitisi.  

Siiski, järgnev kokkuvõtlik materjal võiks olla abiks ka muude vanade hoonete remontimisel. 

Kommentaaride ja näidete najal püütakse selgitada, mis on probleemid ja missugused peaksid olema 

lahendused hoonete katuste restaureerimisel. Tähelepanu on koondatud peamiselt katuste 

soojustamisega kaasnevatele probleemidele. Lahendusideede tarvis soovitame tutvuda ka vastavate 

joonistega Muinsuskaitseameti kodulehel. 

Ehitusajalooline kirjeldus. 

Katuse räästakarniisid, enamjaolt, nii nagu nad ajaloost meieni on jõudnud, lähtuvad  kreeka 

antiigist. 

 Ateena Parthenon. 447-438 eKr. 



Ordereil (kord „kuidas asi on“) on kindlad kujunduse printsiibid.  Balkani lõunaosas ja Vahemere 

saarestikus sündinud põhimõtted on üle võtnud kogu õhtumaa .  

 

Neid printsiipe kohtame ka Kalamajas, Kalbul ja Kohilas.. Samad kujunduspõhimõtted, mõni tuhat  

aastat vanad, tunneme ära Põhjakal, Porilas ja Poksis. 

 

Fragment Udriku mõisa peahoone fassaadist. 

 

   

Probleem. 

Klassikalist orderit, ehk seda  „kuidas asi peab olema“, enam hästi ei tunta. Kui ei tunta, siis ei osata 

ka hinnata.  

Sealjuures, restaureerimise ehituspraktikas, on peamiseks probleemiks katuste soojustamisel 

muudetav algne katusetasandi asukoht: uute kihtide lisamisega algse sarika peale (soojustus, 

tuuletõke, õhutusvahe jms.), liigub räästas lubamatult üle karniisi serva. Siis, et asi siiski „kinni 

saada“, lisatakse räästasse täiendav laud. Mõnel juhul koguni terve laudis. 

See tekitab omakorda probleemid lisatud laudade lõpetamisel. 

 

RÄÄSTA LAHENDUS, OMA VÄIKESTESKI  DETAILIDES, ON OLULINE TEGUR KOGU HOONE 

KUJUNDUSES! 

 



Lahendus. 

Muinsuskaitse üldpõhimõtteks on, et restaureerimisega ei tohi hoone algseid gabariite muuta. 

Sama põhimõte kehtib ka katuste soojustamisel: katuse soojustamisel ALGSET KATUSEKATTE 

ASUKOHTA MUUTA  EI  VÕI –soojustamiseks vajalikud konstruktiivsed kihid tulevad lisada algse 

hoonemahu sisse, algseid gabariite ületamata. 

 

Soovitatav on kasutada auru läbilaskvat aluskatet. Auru mitte läbilaskev aluskate vajab 

ventileeritavat õhkvahet ka katte all. See lisab konstruktsioonile paksust ning ventileeritavuse 

tagamine muudab räästa lahenduse keerukaks. 

Sageli on vanadel hoonetel katuse kanduriks vahva tahutud puidust kandekonstruktsioon. Muidugi 

oleks tore seda eksponeerida.  Paraku, kui mingit päästvat ideed ei ilmu, tuleb sageli toolvärgi 

eksponeerimisest loobuda, et hoida räästa ja karniisi  lahendus „nii nagu see peab olema“. Kahju, 

aga midagi ei ole parata –eksterjöör asub enamasti avalikus ruumis ja orderile vastuastumine mõjub 

hukatuslikult kogu hoone kujundusele. 

 

 

 



 

Näiteid. 

 

Algne lahendus. Karniisi kiviprofiilile toetub roovitise alumine laud. Selle serv võib olla ümardatud, 

värvitud katusega ühte tooni ja on vaid pisut märgatav. Vahetult roovlauale toetub katusekate –

plekk või kivi. 

 Joonis fotol oleva räästalahenduse kohta. 



 

Katuse soojustamisel on plekk-katte puhul vajalik õhupilu räästas. (Kivikatte puhul eraldub aur läbi 

kivikatte ebatiheduste. Samuti, moodustab S-kivi profiil õhutuskanali.) Õhutuspilu peaks olema 

minimaalselt vajaliku suurusega, kujundusprintsiibist lähtudes 10 ...max 20 mm.  (Õhupilu on küll 

kitsam kui õhutusvahe, ent see on kohalik kitsendus - väiksem pindala kompenseeritakse suurema 

õhu liikumiskiirusega pilus.) 

  Antud lahenduse puhul tuleks kasutada auru läbilaskvat aluskatet, kuna auru mitteläbilaskev 

aluskate vajab ventileeritavat õhkvahet ka aluskatte ja tuuletõkke vahel.   



 

 

 

 

Algsele karniisile lisatud „tuulekast“. Ülalkirjeldatud orderi kujunduspõhimõtte jäme rikkumine. 



 

Uus katus on rajatud algsest gabariidist väljapoole.  Karniisil lubamatu lisand. 

 

 

Kui ületatakse algsed gabariidid, läheb asi „käest“. 



 

Katuse tõstmisega lisandub karniisile täiendav „profiil“.   

 

Algsele profiilile on lisatud täiendav osa. See ületab räästaprofiili. Orderi seisukohast lubamatu. 



 

L-kujulised servakivid ei ole ajalooliselt olnud Eestis kasutusel. Karniisid laudadega koguni 

kinninaelutatud. 

 

Karniisid laudadega kinninaelutatud. Algupärale on „vilistatud“. 



 

Alla pööratud plekist servaprofiil varjab karniisi profiili. Ei ole sobiv lahendus.  

 

Joonisel kujutatu on soovitatav fotol näidatu asemel. Servaprofiil   

Võib kasutada ka lahendust, milles puidust servaprofiil puudub. Sellisel juhul roovlattide otsad 

lõppevad enne karniisi välispinda ning on varjatud profiili krohviga. 

 

Katuse plekk-katte serv viilu karniisil 



 

Sama märkus eelmise fotoga: alla pööratud katteplekk varjab osaliselt (katab kinni) karniisi profiili. 



Näide orderile omasest lõpetusest:  profiil lõpeb profiili enda profiiliga. (Karniisi lõpetus ei ole lihtsalt 

tasandiga „läbi lõigatud“ vaid pöördub seina sisse.) 

 

 

Mis küll old sel meistril mõttes? 


