KATUSEUUGID
Kommentaaridega näiteid ajaloost ja kaasaja ehituspraktikast.

Sissejuhatus.
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. Lahendusideede tarvis soovitame tutvuda ka vastavate
joonistega Muinsuskaitseameti kodulehel.
Ehitusajalooline kirjeldus.
Eesti aladel on hoonete katusealused olnud valdavalt soojustamata pööningud.
Pööningu õhutamiseks ja valgustamiseks on sinna tehtud katuseuugid.
Kaarja katuseuugi puhul on akna leng sageli olnud ka uugi roovitise kanduriks –uugi seinad on
silmnähtavalt õhukesed.

Soojustuseta katuseuuk. Tähelepanu katusepleki kaarjale servale. Nii lihtne see ongi.

Pööningute soojustamisega tekib vajadus soojustada ka katuse uuk. Muinsuskaitse üldpõhimõtteks
on, et rekonstrueerimisel ei tohi hoone algseid gabariite muuta. See tähendab, et ka uugi
soojustamisel tuleks lisatavad konstruktsiooni kihid paigaldada hoone gabariidi sisse.
Soojustuse paigaldamine uugi algse gabariidi sisse on päris keeruline: lihtsalt, ruumi napib.
Ka tõhusal soojustusmaterjalil on oma vajalik paksus. Soojustusele lisandub vajalik õhutusvahe
aluskatte ja katuse plekk-katte vahel.
Valmis võtta, head lahendust siin ei olegi. Väike, aga hoone kujunduse kohalt oluline detail võib olla
arhitektile pähkel puruks hammustada.

Uugil on säilitatud esialgsed gabariidid. Kui uuki ei soojustata, pole ka probleemi.
Uugi katusepleki kaarjas serv on pööratud „alla“, kuid võiks lahendada lihtsamalt, pöörates „tagasi“.
Vaata eelmine foto!

Vahest aitab hoone üldine kujundus ja tubli plekksepatöö asjast hästi välja tulla. Alloleval fotol on
soojustatud katuseuugid mille proportsioonid on meeldivad ja kompositsioon hea. Volditud plekist
kaarjas ala akna ülaosas, samuti „lülijas“ neel loovad kujundusliku terviku. Oma osa heas tulemuses
on rõhutatud, selge rütmiga, sottrenni konsoolidel ning katusekelba ruutjal tahveldisel.

Läbimõeldud kujundus, tubli plekksepp!

Väikestel detailidel on oluline osa kogu kompositsioonis. Tähelepanu ka kaarjale katusepleki servale!

Lihtne kena lahendus. Pleki serv õhuke ja „kerge“.

Väike ja kena

Maitse küsimus: ülemisel uugil peen pleki serv ja freesprofiil, alumine tömp ja lame.
Siiski tähelepanu! Alati ei pruugi väga edevaks minna –daam peab oma ehteid suutma kanda!

Kaarjate katuseuukide soojustamisega, kui muudetakse uugi algseid gabariite, muutuvad uugi ja
hoone omavahelised proportsioonid, samuti uugi fassaadi proportsioonid. Ülaltoodud fotol olev
näide muinsuskaitselistel hoonetel , sel põhjusel, kasutada ei kõlbaks.

Lai kaarjas plekkriba uugi esipinnal ei ole vanale hoonele iseloomulik.

Katus kaetud ajastule mitte omase plekk-katte profiiliga. Räästalahendus ei ole algsega sarnane. Uugi
detailid ja viimistlus ei järgi algset lahendust.

Ülalolevalt kahelt fotolt võib näha, mida suudab katust mööda alla libisev jää: ülespööratud kaarjas
katusepleki serv on deformeeritud või koguni võetud kaasa.

Soojustatud uugi kujunduse lahendust võib pidada õnnestunuks: Väike kaarjas freesprofiil
katusepleki serva all jaotab akna ümber oleva muidu laia ala reljeefseteks osadeks. Uugi fassaadi
proportsioonid on hoitud sobivates suhetes.

Katusesse „uppuv“ uuk ei ole sobiv lahendus kasutamiseks vanadel hoonetel. Võib vist väita, et see
on kujunduslik viga, mida lubab praegune aeg. Lumi koguneb hange akna taha. Aken
ebasümmeetriline.

Ei saa pidada heaks lahenduseks: uugi fassaadil kohmakas profiil.

Ei sobi ajaloolisele hoonele.

