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SISSEJUHATUS
Puitu on kasutatud katusekattematerjalina juba Vana-Roomas. Skandinaavias pärinevad vanimad
säilinud puitkatused 12. sajandist. Eestis pärinevad esimesed teated puitkatuste kohta 17.
sajandist, mil Rootsi valitsus viis läbi mõisate reduktsiooni. Protokollidest selgub, et mõisates
olid sel ajal katusekattematerjalidena levinud kuus eri tüüpi katusekattematerjali: õled, laudis,
kasetoht või kuusekoor, mättad, pilpad ja katusekivi. Laiemalt hakkasid puitkatused Eestis
levima 20. sajandi algul, seda eelkõige rehepeksumasinate kasutuselevõtu tõttu, kuna masinatega
reht pekstes purustati seni katusekatteks kasutatud õled. Nii vahetati varem üldlevinud
õlgkatused järk-järgult välja puitkatuste vastu, esialgu peamiselt endise Liivimaa aladel (LõunaEestis), hiljem ka mujal (Karl Tihase, 2007, lk 80). Nõukogude okupatsiooniga kaasnes
metsamaa natsionaliseerimine, mis raskendas puitmaterjali kättesaadavust. Eesti talumaastikule
jõudis 60ndatel uus katusekattematerjal, eterniit, mida oli lihtsam hankida ja paigaldada, mistõttu
paigaldati üha vähem puitkatuseid. 21. sajandi alguses tõusid puitkatused jälle au sisse ning
mitmete renoveeritud talumajapidamiste katuseid katab taas puit.
Käesoleva töö teema tuleneb autori kui puitkatuste paigaldaja tööalasest vajadusest uurida tõrva
mõju puitkatuse elueale. Katuste tõrvamise kohta on vastakaid arvamusi: üks osa allikad väidab,
et katuseid tuleb tõrvata, teised jällegi ei pea seda mõistlikuks. Teema uurimine on vajalik, et
tuua esile tõrva kasutamise vajalikkust erinevate katuste puhul.
Antud uurimistöö probleemi lahendamiseks on töö autor püstitanud kaks hüpoteesi:
1. Laastu tõrvamisel ei saa oodata samasugust tulemust, kui kimmi- ja laudkatuste puhul, kuna
laast on oma struktuurilt väga erinev.
2. Saetud materjalist valmistatud puitkatuste ühekordsel tõrvamisel ei ole pikaajalist efekti.
Töö teostamiseks on autor uurinud erinevaid kirjandusallikaid, viinud läbi intervjuusid
valdkonna ekspertidega ning vaadelnud erinevaid puitkatuseid. Töö esimeses osas on tuginetud
erinevatele kirjandusallikatele ja uuringutele, milles antakse ülevaade puitkatustest ja nende
hooldamisest. Töö teine osa on empiiriline ning põhineb intervjuudel ja vaatlustulemustel.
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METOODIKA

Uurimistöö teoreetilises osas on kirjandusallikate põhjal välja toodud erinevate autorite
seisukohad puitkatustest, katuse katmisega seonduvatest aspektidest ja tõrva tootmisest ning
tõrvamisest. Kasutatud on nii eestikeelseid allikaid, kui väliskirjandust. Üheks märkimist
väärivaks allikaks võib pidada Inger Marie Egenbergi väitekirja „Keskaegsete Norra
püstpalkkirikute hooldamine tõrvaga (Tarring maintance of Norwegian medival stave churces)“.
Empiirilise osa analüüsi teostamiseks viis autor läbi poolstruktrueeritud intervjuud ning vaatles
puitkatuseid ettekavatsetud valimi abil.
Intervjueeritavate valikul lähtus autor sellest, et oleks kaasatud erinevate huvigruppide esindajad,
kes on seotud käesoleva töö teemaga. Huvigrupid on järgnevad: tõrva tootja, ehitusmeister, sindli
tootja,

muinsuskaitseamet

ja

kogemustega

vanameister.

Intervjuud

salvestati,

kuid

struktrueerimata intervjuu pikkuse tõttu ei ole vestluseid antud töösse täies ulatuses välja toodud,
vaid on lisatud nende tähtsamad osad.
Intervjuud viidi läbi järgmiste inimestega:
-

Hobipuusepp Ellar Keskküla. Vestlus toimus 2013. aasta novembris Tallinnas. Intervjuus
vesteldi puitkatustest üldiselt ning intervjueeritava mälestustest laastu valmistamisest.
Edaspidi on töös viidatud antud intervjuule „INTRVJ Pihus 2013, Keskküla“;

-

Hiiumaa muinsuskaitse vaneminspektor Dan Lukas. Vestlus toimus tõrva ajamise
õppepäeval Mooste mõisas aprillis 2014. Teemaks oli tõrva mõju puitkatustele. Edaspidi
on töös viidatud antud intervjuule „INTRVJ Pihus 2014 Lukas“;

-

Vana Aja Maja seltsi liige ja ettevõtja Margus Palolill. Vesteldi telefonitsi augustis 2014.
Jutuajamise teemaks oli puitkatuste tõrvamine. Edaspidi on töös viidatud antud
intervjuule „INTRVJ Pihus 2014, Palolill“;

4

-

Rikka Ivani talu peremees, tõrvatootja Ain Raal. Vesteldi puitkatuste tõrvamisest,
edaspidi on töös viidatud antud intervjuule „INTRVJ Pihus 2014, Raal“;

-

Sindlitootja Jaanus Salm. Vesteldi puitkatuste tõrvamisest, edaspidi on töös viidatud
antud intervjuule „INTRVJ Pihus 2014, Salm“.

-

Ecooil juhataja Gunnar Paalman. Vesteldi puitkatuste tõrvamisest, edaspidi on töös
viidatud antud intervjuule „INTRVJ Pihus 2014, Paalman“

-

Rändmeister OÜ juhataja Juhan Kilumets. Vesteldi puitkatuste tõrvamisest, edaspidi on
töös viidatud intervjuule „INTRVJ Pihus 2014, Kilumets“

Välitööde käigus teostatud intervjuudele on viidatud järgmiselt:
(INTRVJ Pihus 2013, Keskküla), kus
INTRVJ = Intervjuu
Pihus = Intervjueerija
2013 = Intervjuu teostamise aeg
Keskküla = Intervjueeritav

Puitkatuste analüüsimiseks hinnati kahekümne puitkatuse seisukorda. Vaadeldi tõrvatud ja
tõrvamata laastu- ning sindelkatuseid, eelistatuna 2005-2010 aastast. Valim oli koostatud töö
eesmärgist lähtuvalt, autori ja juhendaja tööalaste kogemuste ning teadmiste põhjal. Valimis on
ka kaks katust, mida oli töödeldud muldvärviga – neid analüüsitakse kui tõrvamata katuseid.
Puitkatuste vaatluse läbiviimiseks koostas autor katusekatte hindamise ankeedi (vt lisa 1). Kaks
punkti ankeedis (1. ja 6.) olid suunatud katuseomanikele või ehitajatele ning ülejäänud ankeedi
täitis autor vaatluse põhjal. Ankeedis olevad hinnatavad punktid:
1. Ehitusaasta – küsimus katuseomanikule või -ehitajale;
2. Katusekatte tüüp – määratletakse, kas tegu on laastu- või sindelkatusega. Laastukatuse
puhul märgitakse külgsuunalise ülekatte ulatus, mida väljendatakse murruna ½, 1/3, ¼ jne.
Sindelkatuse puhul vaadeldakse sindli ristlõikes olevaid aastaringe: kas need on lõigatud
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enamuses radiaalsuunaliselt (selline sindel peaks olema ilmastikuolude suhtes
vastupidavam) või tangensiaansuunaliselt;
3. Materjal

–

määratletakse,

Valikuvariantidena

on

mis

puidust

välja toodud

katusekattematerjal

kuusk, mänd ja haab,

on

valmistatud.

mis

on

Eestis

katusekattematerjalide tootmisel enim kasutatavad puiduliigid;
4. Kihtide arv – kattematerjali kihtide arv näitab, mitmekordse katusega on tegemist.
Puitkatuseid ehitatakse tavaliselt kahe- või kolmekordselt;
5. Katusekalde nurk – määratakse kraadides. Kaldenurk mängib olulist rolli katuse
vastupidavuses: puitkatuseid ei ole soovitatav ehitada alla 30 kraadise kaldenurga;
6. Immutamine – küsimus katuseomanikule või -ehitajale. Soovitakse teada, kas katust on
tõrvatud ning kui on, siis millega (kontsentratsioon, mis päritolu) ja mil viisil;
7. Kahjustused – katusel esinevad kahjustused;
8. Kõrghaljastus – määratletakse katuse ümber paiknevad puud;
9. Katusekatte üldine seisukord – vaatleja hinnang katusekattele;
10. Asendiplaan – vabas vormis visandatud asendiplaan koos ilmakaartega ning olemasolul
ka kõrghaljastus;
11. Märkused – muud tähelepanekud.
Hilisema analüüsi läbiviimise lihtsustamiseks jäädvustati valimis olevate katuste seisukord.
Fotode põhjal analüüsib autor tõrva mõju katusekattele, kõrvutades tõrvatud ja tõrvamata
katuseid omavahel. Andmete analüüsi tulemusena leiab autor püstitatud hüpoteesidele tõestused.
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1. ÜLEVAADE KATTEMATERJALIDEST, TÕRVAST JA
TÕRVAMISEST
1.1 Laastu- ja sindelkatustest
Eestist võib leida peamiselt nelja tüüpi puitkatuseid: laastu-, sindel-, kimm- ja laudkatused.
Kõige levinum ning primitiivsem neist on laastukatus, mis on struktuurilt teistest materjalidest
oluliselt erinev. Laastu valmistatakse höövli põhimõttel töötaval spetsiaalsel pingil.
Katuseehituseks sobivaid sindleid, kimme ja laudu valmistatakse saepingil, mistõttu on nad oma
omadustelt võrdlemisi sarnased. Lisaks laastule on töös keskendutud neist kolmest ainult
esimesele – sindlile, mis on laastu kõrval enim levinud puitkatusetüüp Lõuna-Eestis.
Puitkatuseid paigaldatakse reeglina kahe- või kolmekordselt, laastukatuse elueaks loetakse
keskmiselt 10 aastat kihi kohta. See tähendab, et kolmekihiline katus peab vastu umbes 30 aastat.
Eelistada tuleks talvel langetatud tihedate aastaringidega puid (10 cm laiusel laastul võiks olla
umbes 50 aastaringi). Suvel langetatud kiirekasvuline puu, mille puidust tehtud 10 cm laiusel
laastul on umbes 20 aastaringi, on vähem vastupidav ja järelikult kulukam. (Traditsioonilised
katused, s.a.) Katuse põhjakülg peab reeglina lõunaküljest kauem vastu, kuna kõige laastavamalt
mõjub laastukatusele päike. (Uus. A, 2003/2004, lk 214–215)
Laastu valmistatakse enamasti kuusest (Picea abies) või haavast (Populus tremula), harvem ka
männist (Pinus sylvestris). Kõige vastupidavamaks peetakse siiski kuuske, kuna kuuse poorid
jäävad puidu kuivades suletuks. Männil jäävad poorid avatuks ning seetõttu märgub ta rohkem
kui kuuselaast. Laastupuuks sobivat kuuske on üpris raske leida, kuna kuusk on okslik, samuti
leidub selles tihti ränipuitu, mis laastulöömiseks ei sobi. Ränipuit tekib siis, kui puu kasvab kalde
peal – tänu sellele muutub puidu struktuur ja puit lõheneb ebaühtlaselt. (Ibid)
Populaarsuselt teisel kohal on haavalaast, mis on puitmaterjali hinna tõttu kuuselaastust odavam.
Haavalaast on kuuselaastust vintskem ega lõhene katustel. Samas peetakse teda vähem
vastupidavaks kui kuuselaastu. Haavalaastu miinusena võib esile tõsta laastu kaardumist ehk
kõmmeldumist päikese mõjul. Seetõttu soovitatakse haavalaastu paigaldada kolmekordsena, et
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materjal ei saaks nii palju mängida. Haavalaast sobib paremini põhjapoolsele küljele ja puude
lähedal asuvatele katustele.
Laast kinnitatakse katusele toorelt, kuna siis on lõhenemisoht naelutamisel väiksem ning laastu
kulub vähem. Samuti tõmbab laast paremini roovitise järgi ja vajadusel saab teha kelpade
keeramisi. Kui kimm- ja sindelkatust paigaldatakse kuivast materjalist, siis kuiva laastu tuleb
eelnevalt leotada. (Raudoja, A. 2013,lk 175)
Sindelkatus on laastukatusest mõnevõrra siledama ja korrapärasema pinnaga. Võrreldes
laastudega on sindlite tootmine aeganõudvam ja kulukam, nõudes keerulisemat masinat, seetõttu
levis sindel esialgu eelkõige mõisnike seas ja jõukamates majapidamistes.
Sindlid on kiilukujulise ristlõikega puupakust või prussist saetud lauad. Sindlit ja laastu
valmistatakse erinevate pikkustega vahemikus 53 kuni 72 cm. Laius on 7–10 cm, paksus õhemas
servas umbes 5 mm, paksemas 15 mm. Paksemas servas on soon, millesse sobib täpselt järgmise
sindli õhem serv. Sindlid lüüakse üksteise kõrvale nii, et peenem serv sobitatakse kõrvaloleva
sindli paksema külje soonde. (Traditsioonilised katused, s.a.)
Soonühendus tagab võrreldes teiste katustega suurema stabiilsuse ja niiskuskindluse, kuid see
eripära muudab sindelkatuse ühtlasi probleemseks. Sindli soonühendusse koguneb niiskus, mis
loob soodsad tingimused puitu lagundavatele seentele. Sindelkatuseid võib paigaldada kahel
viisil: vertikaalselt või kalasabamustris. Viimane aitab vähendada niiskuskoormust sindli
soonele, kuna vesi juhitakse soonest eemale. (Ibid)
Soonühenduse tõttu on vajalik, et puit mängiks katusel minimaalselt, seetõttu on sindelkatuse
materjali kvaliteet väga oluline. Kvaliteetne sindel on lõigatud radiaalselt, oksavabast lülipuidust.
Tiheda aastaringiga lülipuit imab tunduvalt vähem niiskust kui maltspuit. Ühe Inglismaal läbi
viidud uuringu kohaselt vastab männi lülipuit pehkimiskindluselt surveimmutatud puidule
(Kaila.P. 1999, lk 29). Radiaalselt ehk aastarõngastega risti lõigatud sindel ei kõmmeldu katusel
ning sindli lõhenemine on vähem tõenäoline.
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1.2 Puitkatuste tõrvamise vajadus

Traditsiooniliselt on puitkatust töödeldud puutõrva, keeduvärvi (nn rootsi punane) või
linaõlivärviga. (Pere. R, 2008, lk 44)

Teadaolevalt peetakse puutõrva parimaks vahendiks

puitkatuste kaitsmisel, kuna erinevalt teistest vahenditest tekitab tõrv kaitsekihi, mis kaitseb
puitu teda kahjustavate tegurite eest.
Tõrval on väga head omadused:
-

kaitseb puitu ja teisi materjale päikesekiirguse ning niiskuse hävitava mõju eest;

-

hingab;

-

on viskoosne. Kui kihti tekivad praod, siis palaval suvepäeval tõrva sulamisega need
praod täituvad;

-

regulaarse hoolduse korral pikendab märkimisväärselt materjali eluiga. (Loit. M. s.a. lk )

Katuste tõrvamine võib pikendada kattematerjali eluiga märgatavalt. Puidust katusekatte suurim
vaenlane on ultraviolettkiirgus, mis hävitab ligniini ning muudab puidu rabedaks ja mõraliseks.
Ühtlasi kuivatab päike niiskunud puidu liiga kiiresti ja põhjustab puidurakkude rebenemist.
Tõrvamine aitab hoida puidu niiskussisaldust muutumatuna, mis aitab vältida puidu mõranemist.
Ajapikku kasvavad mikroskoopilised rebendid silmaga nähtavateks pragudeks. (Saarman. E,
Veibri. U, 2006, lk 192)

1.3 Tõrva tootmine
Mõiste „tõrv“ all mõeldakse harilikust männist (Pinus sylvestris) saadud tõrva, seetõttu
kasutatakse seda mõistet käesolevas töös männitõrva tähenduses. Teistest puuliikidest samal
viisil valmistatud ainet nimetatakse samuti tõrvaks, kuid seda ei kasutata katuste tõrvamisel.
Mänd on enamlevinud just tema vaiguse juurestiku, tüve ning okste tõttu (Leetmaa. M, 2000, lk
169).
Tõrva tootmiseks peab puit olema kuiv ning lõhutud väikesteks halgudeks ehk käredeks. Parim
puutõrv saadakse vaigurikaste männipuude aeglasel õhuvaesel põletamisel. (Pere.R & Elvisto.T,
2006 lk 80) Tõrvatootmise eelduseks on olnud vajaliku metsamaterjali olemasolu. Piirkondadest,
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kus kodutöönduslikul teel on tõrva müügiks põletatud vajaksid teistest eraldi esiletõstmist Saareja Hiiumaa ning Kagu-Eesti. (Leetmaa.M, 2000, lk 169)
Lisaks tõrvale, mis sõltuvalt toorainest, tootmisviisist (haud, pada, ahi) või tootmisprotsessist
(kuumutamise kestus, temperatuur, jne) koosneb 8000–15000 keemilisest ühendist (põhiliselt
aromaatsed süsivesikud, tõrvahapped ja tõrvaalused), saadakse kõrvalsaadusena pigi, tõrvavett,
puusütt, toortärpentiniõli ja puugaasi. Haua puhul tekitatakse tõrva ajamiseks vajalik temperatuur
kärede kontrollitud põletamisel, paja ja tõrvaahjude puhul asetseb tuli käredest eraldi. Hauas
põletamisel saadakse vaid tõrva, sütt ning tõrvavett, muud saadused suuremas osas lenduvad.
Tõrva värvus varieerub heledast kuni tumepruunini, ta on viskoosne ning spetsiifilise lõhnaga
vedelik. Süttimistemperatuuriks peetakse 150° C. (A. Ansper. s.a.)
Tõrv saadakse puidu kuivdestilleerimisel ehk prolüüsil. Tõrva põletamine on kompleksne
protsess, mille käigus kuumutatakse puitu tingimustes, kus hapniku juurdepääs on piiratud. Selle
tagajärjel toimub puidu mittepolümeerse osa destillatsioon, polümeerse osa osaline hüdrolüüs
ning vaigu vedeldamine. (Ibid) Tõrva tootmiseks on mitmeid viise, neist vanim on tõrva
tootmine haudades, kummuli keeratud pajas või spetsiaalselt kohandatud tõrvaahjudes (joonis 1).
(Horn. K. 2014, lk 20) Tõrva põletamine ahjus on Eestis levinud alates 18–19 saj. vahetusest, mil
mõisates hakati otsima uusi sissetulekuallikaid. Antud areng näitab suurenenud vajadust – enda
tarbeks tõrva ajamine asendus ajapikku pooltööstusliku tootmisega. (Loit. M. s.a.)

Joonis 1. Tõrvaahju läbilõige (Allikas: Loit. M. s.a. lk 5)

Tänapäeval toodetakse tõrva enamasti selleks spetsiaalselt ehitatud ahjudes (joonis 1). Ahi
koosneb kahest teineteise sees olevast kehandist ehk siseahjust, millesse asetatakse käred ning
mis põletamise ajaks tihedalt suletakse, ja välisahjust, milles toimub kütmine. (Ibid) Olenevalt
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ahju suurusest võib kütmine kesta neljast tunnist mitme päevani. Temperatuur, mille juures tõrv
hakkab eralduma, on erinevatel andmetel 280–350 kraadi (Egenberg. I. E. 2003, lk 69).

1.4 Katuste tõrvamine
Regulaarne välisoludes asuvate puitpindade tõrvamine võib märgatavalt pikendada materjali
eluiga. Esimestel aastatel tuleks katust tõrvata tihedamalt, hiljem, kui katusele on tekkinud
kaitsev kiht, muutub tõrvamise sagedus üha harvemaks. Ilm peab nii tõrvamise ajal kui peale
tõrvamist olema sademeteta. Tõrva pealekandmiseks peetakse kõige paremaks perioodiks aega,
mil ööpäevane temperatuuri amplituud on madalaim – nii jõuab tõrv hanguda ning kinnituda
puidu pinnale
Ajalooallikad väidavad, et parim aeg katuste tõrvamiseks on talv. Inger Marie Egenbergi
teadustöös kirjeldatud katses on 1993. aastal proovitud Goli püstpalkkirikut tõrvata talvel.
Katsed näitasid, et tõrva on termoplastiliste omaduste tõttu väga ebamugav ja keeruline
paigaldada külmale pinnale. Eelnevalt üles soojendatud tõrv jahtus märgatavalt ajaga, mil
töömees jõudis tõrvaga katusele. Leige tõrva kandmisel pinnale kivistus see hetkega ning ühtlast
tulemust oli väga raske saavutada. Kevadel, kui tõrvamisest oli möödas 3-4 kuud, soojendas
päike katuse üles ning tõrv voolas maha. Sellest võib järeldada, et talvine tõrvamine on
ebaratsionaalne, kuna töö oli vaevarikas, tõrva kulus rohkem ning tulemus võrreldes suvise
tõrvamisega oli vaevumärgatav. (2003, pg 47)
Kristi Horn väidab jätkusuutliku pärandi aruandes, et katuseid on soovitav tõrvata, kui ilm on
kuiv ja jahe, parim aeg selleks on kevad, varane suvi või augusti esimene pool. (Horn. K. 2014)
Muinsuskaitse poolt avaldatud juhendis peetakse kõige sobilikumaks tõrvamise ajaks
varakevadet, kui öökülmad on möödas, või hilissügist, kui puude lehed on langenud ning päike
ei soojenda enam nii tugevalt. Palava ilmaga tõrv ei hangu ning hakkab alla nirisema. (Loit. M.
s.a.)
Kokkuvõtvalt võib öelda, et liiga kuuma ega külma ilmaga ei ole mõistlik katust tõrvata.
Tõrvamistöö võiks ette võtta varakevadel või hilissügisel, kui ilmad on kuivad ja jahedad. Ilm
peab olema nii tõrvamise ajal kui peale tõrvamist sademeteta.
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Eelnevad uuringud rõhutavad seda, et katuseid tuleb katta puhta tõrvaga. Männitõrva
pealekandmise lihtsustamiseks tuleks tõrva eelnevalt kuumutada – seda soovitatakse teha
veevannis, hoidmaks ära tõrva keemist või süttimist (Egenberg. I. E. 2003, pg 126; Loit. M. s.a.).
Eestis on levinud praktika, kus katuseid tõrvatakse linaõli tõrvaseguga, mida kinnitab Joosep
Metslangi koostatud „Vana maamaja käsiraamat“. Linaõli tõrvasegu on piisavalt vedel, mistõttu
kaob vajadus eelneva kuumutamise järele. Samas puuduvad allikatele toetuvad tõendid, mis
näitaksid sellise tõrvakatte paremust. Seega võib oletada, et linaõli lisatakse tõrva hulka ainult
pealekandmise lihtsustamiseks.
Katusepind tuleb enne tõrvamist puhastada seal olevast mustusest ja prahist, selleks kasutatakse
traatharja. Erinevalt värvist ei tekita männitõrva korduv pealekandmine materjalile eraldiseisvaid
kihte, vaid uus pealekantav kiht sulandub olemasoleva kihiga üheks. (Egenberg. I. E. 2003, pg
126) Vana kihi allesjätmine lisab puidule vaid tõhusamat kaitset.
Katust tuleb esimestel aastatel tõrvata tihedama intervalliga (kuni 5 kevad- ja sügistõrvamist
järjestikku). Seejärel võib tõrvamisi ette võtta harvem, sõltuvalt vajadusest. (Loit. M. s.a.).
Sedamoodi tekib katusele vettpidav kiht, mis kaitseb katust erinevate ilmastikutingimuste eest.
Kristi Horn väidab oma aruandes, et tõrvamise mõte on tekitada katusele vettpidav kiht ning
seejärel seda hooldada. Lõunapoolset külge peaks tõrvama sagedamini (iga viie aasta järel) kui
põhjapoolset (iga 10 aasta järel) (Horn. K. 2014). Inger Marie Egenbergi väide ühtib Kristi
Horniga, et lõunapoolset külge peaks tõrvama tihedamini. Tõrvakihi veekindlus saavutatakse
alles siis, kui materjali pinnale on tekkinud läikiv kiht. (2003, pg 126)
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2. TÕRVA MÕJU KATUSE KATTEMATERJALIDELE
2.1 Hinnang laastukatuse tõrvamisele
Hinnangu andmiseks püstitas autor hüpoteesi, et laastu tõrvamisel ei saa oodata samasugust
tulemust nagu kimmi- ja laudkatuste puhul, kuna laast on oma struktuurilt vägagi erinev.
Alljärgnevalt on toodud erialaspetsialistide arvamused puitkatuste tõrvamisest.
Dan Lukas: „Laastukatuseid ei ole ajalooliselt tõrvatud. Laastukatuse mõte seisnes selles, et ta
oli kõigile kättesaadav ja laastu ei pidanud poest ostma. Ostma pidi vaid naelu ning needki olid
tehtud ebakvaliteetsest mustast terasest, mis vananesid ühtlaselt katusega. Kui katusele tekkis
auk, siis tõmmati laastupakist uued laastud ning katus parandati jooksvalt ära. Tõrvamine
maksab praktiliselt sama palju kui katuse ruutmeeter ise ning sellist katust tõrvama hakates
ollakse laastukatuse põhiprintsiipide ja loogika vastu.“ (INTRVJ Pihus 2014 Lukas)
„Katuselaast on niivõrd õhuke, et ultraviolettkiirgus hävitab ligniini kihi puidu raku seinast ja ta
lihtsalt pudeneb laiali. See, kas laastu peal on tõrv või ei ole, ei muuda olukorda väga palju.
Võib-olla peabki tõrvatud laastukatus vastu viis aastat kauem, aga kindlasti mitte poole, ega ka
mitte kolmandiku võrra kauem. Tõrva toimimiseks peab laast olema paksem.“ (INTRVJ Pihus
2014, Lukas)
Dan Lukas sindelkatustest lugu ei pea, viidates sindelkatuse nõrgale kohale – valtsile. Sindli
valtsi osa on kogu aeg niiske, ei kuiva kunagi ära ja olenemata sellest, kas katust tõrvata või
mitte, mädaneb ta ära. Kimm- ja laudkatust soovitab ta aga tõrvata küll. (INTRVJ Pihus 2014
Lukas)
Gunnar Paalman: „Tõrvamine ei pikenda oluliselt laastukatuse eluiga. Positiivse tulemuse
saamiseks tuleks katust tõrvata mitmeid kordi ning majanduslikult kalkuleerides on soodsam
panna uus katus. Kimm- ja sindelkatuse puhul on tõrvamine vajalik.“ (INTRVJ Pihus 2014
Paalman)
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Ain Raal: „Minu arvates ei ole laastukatuse puhul tõrvamise efekt niivõrd suur, et see ennast ära
tasuks. Kuna laast on lõigatud materjal, siis poorid on suhteliselt kinni ning tõrv ei jää püsima.
Kimm ja sindel on saetud materjalid ning tõrvamise efekt on suurem.“ (INTRVJ Pihus 2014
Raal)
Jaanus Salm: „Kui kuivatada laast ette ära, siis võib seda muidugi tõrvata. Üldiselt tahetakse
laastu lüüa märjalt, mistõttu toimub kuivades katuse lõhenemine. Minu arusaamist mööda lasti
vanasti laastul eelnevalt kuivada ning vahetult enne katuse löömist seda niisutati. Tulemust võib
näha 1983. aastal löödud katusel, millega pole seniajani probleeme esinenud. Samal viisil sai
ehitatud Celia Roose laudakatus.“ Oma toodetud sindleid soovitab ta tõrvata ja seda juba enne
katusele paigaldamist. (INTRVJ Pihus 2014 Salm)
Margus Palolill: „Mina ei ole ühtegi laastukatust tõrvanud ning soovitan hoida tõrvamise raha
järgmise katuse jaoks. Kui puitkatustest rääkida, siis olen pigem saetud materjalide usku, sest
minu arust on laastu kvaliteet muutunud aasta-aastalt kehvemaks. Enda sauna katuse pealt näen,
kuidas see laguneb – saun on 6 aastat vana.“ Sindel-, kimm- ja laudkatuste tõrvamisse on
Palolillel rohkem usku. (INTRVJ Pihus 2014 Palolill)
Juhan Kilumets: „Mina arvan, et tänapäeval on katuse tõrvamisel mõtet. Tänapäevased
laastkatused pole enam need odavad, mis olid vanasti. Inimene on vaeva näinud ning teinud
erilise katuse ja see väärib hooldamist – tõrvamist. Nüüd, kui ruutmeetri hinna küsimuse osa
vaadata, siis eeltöötlemine, immutamine ja sisse kastmine tõstab ruutmeetri hinda
märkimisväärselt. Kõige mõistlikum on katusel võõpamine. Kui kahelda, kas tõrvata või mitte,
siis kompromissiks oleks katusel võõpamine – just kulude poolt vaadatuna.“ (INTRVJ Pihus
2014 Kilumets)
Ellar Keskküla rääkis enda mälestuste põhjal kuidas tema kodus sai 50ndate alguses
laastukatust immutatud liipriimmutusõliga: „Katuselaastud valmistati talvel ning kevade
saabudes tuli minul need laastud kõik ükshaaval immutada. Seda tegin umbes sajaliitrises
malmpajas, kuhu laastud poolenisti sisse kastsin. Immutamiseks kasutasime tollal ainsana
saadaolevat vahendit, liipriimmutusõli. See oli põlevkivi baasil tehtud fenoolidega õli, mis oli
musta värvi, haisev, väga kange ning kuivas väga halvasti. Veneaegsest lignost oli see paksem ja
viskoossem. Mul on hästi meeles, kuidas esimestel aastatel katus peale vihmasadu pärlendas –
vihmapiisad veeresid katuselt alla nii, et ta ei märgunud üldse. Hiljem hakkasid laastud päikese
tõttu üles keerama. Kuival ajal katusele minnes võisid laastud murduda ning katus muutus
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pruuniks. Tagantjärgi mõeldes oli selle vahendiga katuse immutamine viga. Õli küll kaitses
puitu, aga samas tegi selle pehmeks. Õlitamine ei andnud ajapikendust, vaid ainult hetkelise
momendi ja esteetiliselt ilusa välimuse (Neljakordne laastukatus vahetati 23 või 24 aasta pärast
välja).“ (INTRVJ Pihus 2013 Keskküla)
Lisaks intervjuudele viis töö autor läbi välivaatlused, mille tulemusel täitis ankeedi ning hindas
katuste olukorda.
Välivaatluste valimisse oli valitud ka kaks tõrvatud laastukatust, mis olid ehitusvea tõttu laiali
kuivanud. Esimese katuse puhul oli probleemiks see, et laastud paigaldati liialt suure külgmise
ülekattega, mistõttu muutus katusekiht niivõrd paksuks, et 60-millimeetrised naelad ei ulatunud
piisavalt roovitusse. Teisel juhul oli katus paigaldatud naelapüstoliga (vt lisa 1), mille naelte pea
oli väga väike. Sellest võib oletada, et naelapüstol ei saanud olla reguleeritud tugevale löögile,
sest vastasel korral oleks nael laastust läbi lennanud. Kuumade ilmade saabudes laastud kuivasid,
nende ruumala vähenes, tõmmates naelu roovist väljapoole ja katusesse tekkisid läbivad lõhed.
Laastude ruumala vähenes puidu rakkudes oleva niiskuse arvelt, millest võib järeldada, et laastu
poorid ei olnud täitunud tõrvaga. Seega ei täitnud tõrvamine oma eesmärki.
Teise tähelepanekuna saab välivaatluste tulemusena välja tuua tõrvatud ja tõrvamata
laastukatuste seisukorrad. Võrreldes nende katuste olukordi, erinesid tõrvatud ja tõrvamata
katused teineteisest üksnes tooni poolest (vt lisa 3). Vigastusi vaadates võib öelda, et olenemata
katuse kaitsest esines vigastusi mõlemil – üksikud lõhenemised. Välivaatluse tulemusena võib
öelda, et tõrvatud laastukatuste seisukord ei erinenud oluliselt tõrvamata katustest.
Mitmete erialaspetsialistide hinnangul on laastukatuste tõrvamine teisejärguline. Enamus
intervjueeritavatest oli seisukohal, et laastukatuse tõrvamine ei ole mõistlik. Seevastu soovitavad
nad saetud materjalidega katuseid (sindel-, kimm- ja laudkatused) tõrvata. Jaanus Salmi arvates
on laastukatust mõistlik tõrvata siis, kui laast on eelnevalt ära kuivatatud (INTRVJ Pihus 2014
Salm). Välivaatluste põhjal võib öelda, et vaadeldud katuste puhul ei täitnud tõrvamine oma
eesmärki. Olenemata sellest, kas katus on tõrvatud või tõrvamata, esineb mõlemil kahjustusi.
Hinnangu andmiseks püstitatud hüpotees on antud intervjuude ja välivaatluste põhjal tõestatud:
laastu tõrvamisel ei saa oodata samasugust tulemust, nagu kimmi- ja laudkatuse puhul.
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2.2 Tõrvamise sageduse ja efektiivsuse seosed
Uurimisprobleemi lahendamiseks püstitas autor ka teise hüpoteesi: saetud materjalist valmistatud
puitkatuste ühekordsel tõrvamisel ei ole pikaajalist efekti. Probleemi lahendamiseks analüüsiti
intervjuusid ning välivaatlusi.
Intervjuudest selgus järgnev:
Dan Lukas: „Puitkatuste omanikud on jaotunud kaheks. Ühed on veendunud, et katusel ei peagi
olema kihti ja piisab vaid immutamisest. Puidurakud imbuvad tõrva täis ning pealtnäha justkui
polekski midagi näha. Sellisel viisil on tõrval väike mõju, sest ultraviolettkiirgus hävitab puitu
edasi ning katuselaua paksus aina väheneb. Minu arvates võiks katusel olla ikkagi tõrvakiht peal,
sest nii tegeleb ultraviolettkiirgus selle tõrvakihiga ega jõua puiduni. See on kindel, et esimese
immutamisega ei saa mingit kihti peale ning esimene kiht imbub koheselt puidu sisse. Kaitsekihi
saavutamiseks tuleb katust tõrvata mitmeid kordi.“ (INTRVJ Pihus 2014 Lukas)
Gunnar Paalman: „Meie soovitus on katuse tõrvamist ikkagi korrata pärast katuse valmimist
kevadel ja sügisel või kahel järjestikusel aastal. Seejärel võib teha 3–4-aastase pausi. Sindel-,
kimm- ja laudkatuste puhul on kihi tekitamine vajalik.“ (INTRVJ Pihus 2014 Paalman)
Ain Raal: „Katust tuleks tõrvata vastavalt vajadusele. Kui vana kiht on maha kulunud, siis oleks
aeg uuesti tõrvata. Olenevalt katuse seisukorrast oleks soovitatav kuskil iga viie aasta tagant.“
(INTRVJ Pihus 2014 Raal)
Juhan Kilumets: „Usun, et katusele on vaja tekitada tõrvakiht. Samas on see teema küllaltki
problemaatiline – kuivad puidupinnad on üsnagi janused ja selleks, et mingit kihti tekitada, on
vaja katust korduvalt tõrvata. Teine võimalus on tõrvata niisket puitu: puidu poorid on täitunud
niiskusega ning ta ei võta nii palju tõrva sisse. Sedasi kulub tõrva küll vähem, aga puidu sisse
jääva niisukse väljatulek on raskendatud. Oleme proovinud ka liivaga kihti tekitada – asja mõte
on pealiskihi ruberoid, millel on liivpuiste peal. Liiv hoiab tõrva koos ega lase tal voolama
hakata. Lõunakülgedel hoiab liivatud katus tõrva paremini peal. Ta pole alati kõige ilusam, aga
minu jaoks on end tõestanud. Ma ei julge seda teistele soovitada, aga ise oleme teinud küll.“
(INTRVJ Pihus 2014 Kilumets)

16

Margus Palolill: „Tõenäoliselt tõrvamine aitab ainult siis, kui seda teha kirjade järgi: esimene,
teine ja kolmas aasta ning siis üle kolme aasta. Katus on nagu puupaat, need kestavad tänu
paksule tõrvakihile.“ (INTRVJ Pihus 2014 Palolill)
Intervjuudest selgub, et katuste mitmekordne tõrvamine on vajalik. Sedasi tekitatakse katusele
kaitsev kiht, tänu millele ta säilib kauem.
Välivaatluste valimis oli üks sindelkatus, mis paigaldati 2009. aastal. Kohe pärast paigaldamist
tulid suured sajuhood, mis kestsid ligi nädala. Selle tulemusel hakkas katus lainetama. Tasub
mainida, et katus oli valmistatud võrdlemisi ebakvaliteetsest materjalist: esines palju maltspuitu
ja tangensiaalselt lõigatud sindleid. Enne kui probleemi hakati lahendama remontimise teel,
prooviti leida lahendus tõrvamise abil. Lainetav katus tõrvati üle ning ülespaisunud kohad
koputati tagasi. Pärast seda pole katus enam lainetanud. Siit võib järeldada, et tõrv täitis puidu
poorid ning seega täidab oma ülesannet praegugi.
Valimis olid ühe tootja sindelkatused (vt lisa 4), mida oli tõrvatud männi ja linaõli tõrva seguga
(suhtes 1:1). Esimene katus oli paigaldatud 2004. aastal ning seda on tõrvatud regulaarselt
umbes kolme aastase intervaliga. Teine katus paigaldati 2007. aastal ja seda on tõrvatud üks
kord 2008. aasta kevadel. Esimene katus on siiani heas seisukorras, teise katuse sindlitesse on
tekkinud praod ning paljud sindid vajaksid väljavahetamist.
Välivaatlustest võib järeldada, et katuse ühekordsel tõrvamisel väheneb oluliselt materjali võime
niiskust imada. Samas ei anna ühekordne tõrvamine pikaajalist kaitset, sest kuus aastat pärast
katuse tõrvamist võib näha sindlite pinnal pragusid. Regulaarselt tõrvatud katuste pindadel
pragusid ei esinenud.
Intervjueeritavad arvavad, et katuse regulaarne tõrvamine on vajalik, kuid sealjuures peavad
oluliseks tõrvakihi tekitamist esimeste tõrvamiste käigus. Kiht kaitseb puitu ultraviolettkiirguse
eest ning pideva tõrvamisega tagatakse kihi säilimine.
Antud analüüsiga on püstitatud hüpoteesile leitud tõestus: saetud materjalidest valmistatud
puitkatuste ühekordne tõrvamine ei avalda pikaajalist efekti.
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2.3 Arutelu
Männitõrva tootmine on ressursi- ja ajamahukas protsess. Tõrva tootmiseks vajaminevad
kännud tuleb esmalt välja juurida, puhastada, lõhkuda ning sorteerida. Männitõrva eraldub vaid
lülipuidust ehk puidu kõige kvaliteetsemast osast. Sorteerimisele järgneb tõrva ajamine ahjus,
mis võib kesta mitu päeva. Tulenevalt protsessi mahukusest on kujunenud männitõrva
märkimisväärne hind, mistõttu tuleks pöörata suuremat tähelepanu materjali kvaliteedile.
Enamik sindelkatuseid on valmistatud sorteerimata materjalist, mille hulgas esineb ka
maltspuitu. Viimane on ilmastikuolude suhtes vähem vastupidavam, kui lülipuit. Lisaks imab
maltspuit rohkem niiskust, mistõttu kulub sindlite katmiseks rohkem tõrva. Seega ei tundu
ratsionaalne toota sindleid ebakvaliteetsest materjalist (maltspuidust) ning hiljem parandada selle
omadusi männitõrva abil.
Laastu esineb erinevate paksustega, vahemikus 3-7mm, mistõttu on laast kergesti lõhenev.
Laastukatust paigaldades on laast enamasti toores või eelnevalt niisutatud – millega tagatakse
laastude elastsus. Hilisemal kuivamisel ning UV-kiirguse mõjul muutub laast hapraks. Ellar
Keskküla tõi intervjuus välja, et paari aasta möödudes pärast katuse valmimist ei tohtinud kuival
ajal enam katusele minna kuna laastud võisid murduda .“ (INTRVJ Pihus 2013, Keskküla).
Seega toetudes käesoleva töö uurimuse tulemustele - katuseid peaks tõrvama regulaarselt kuival
ajal, siis on see komplitseeritud laastukatuste puhul, kuna tõrvamise käigus võib katusekatte
seisukord halveneda.
Välivaatluse valimisse sattus katus, mida ei ole tõrvatud ning teadaolevalt ei ole seal peal
käidud. Sellegipoolest esines katusel palju

lõhenenud

laaste (vt lisa 5). Tegemist oli

kuuselaastudega, mis olid 5mm paksud ja umbes 15cm laiad. Siinkohal tasub mainida, et
kuuselaast on hapram, aga vastupidavam kui haavalaast. Tõenäoliselt esines lõhenemine
laastude laiuse tõttu, mis olid tavapärasest (10-12cm) tunduvalt laiemad.
Palju spekuleeritakse laastukatuste eluea üle, jättes tähelepanuta katuse ehituslikud iseärasused,
mis vähendavad oluliselt katuse eluiga. Välivaatluste tulemusena võib väita, et katuse seisukord
on kehvem katuse piirkondades, kus esinevad suuremad veehulgad või on tavapärasest madalam
katuse kaldenurk. Sellisteks piirkondadeks on neelukohad (vt lisa 6), väljaehitiselt tilkuv vesi,
katuseaknad (vt lisa 7) ja teised läbiviigud katusel. Kõige paremini sobivad laastukatusteks ilma
väljaehitusteta viil- ja kelpkatused.
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Lisaks katuse ehituslikele iseärasustele mängib katuse seisukorral olulist rolli selle ümbruses
paiknev kõrghaljastus. Üldiselt on levinud arusaam, et katuse ümbruses paiknev kõrghaljastus
loob soodsad tingimused puitu lagundavate seente ja samblike arenguks, mis hävitavad
katusekatet. Teisalt varjavad kõrged puud ära päikesevalguse, mis on puitkatuse suurim
vaenlane. Antud juhul on tegemist küll erandliku näitega, aga sellistes tingimustes on säilinud
üks laastukatus Võrumaal Misso vallas (vt lisa 8), kus kõrgete puude all asuva katuse idaküljele
on moodustunud paks samblakiht, mis toimib omamoodi katuskattena. Ehkki esmapilgul tundub
katuse seisukord olevat väga halb, on laastud siiski veel tugevad ja hoone vihma eest katstud.
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KOKKUVÕTE
Eestis on levinud peamiselt nelja tüüpi puitkatused: laastu-, sindel-, kimm- ja laudkatused. Kõige
levinum ning primitiivsem neist on laastukatus, mis on teistest katusetüüpidest erinev materjali
struktuuri poolest: laast on valmistatud höövli põhimõttel töötaval spetsiaalsel pingil. Teised
eelpool nimetatud katusekattematerjalid on valmistatud saepingil, mistõttu on nad omavahel
omadustelt võrdlemisi sarnased. Neid katusetüüpe on läbi aastate kaitstud männitõrvaga,
seevastu laastukatuseid ei ole ajalooliselt tõrvatud.
Teema uurimisprobleem tuleneb autori tööalasest vajadusest selgitada, kuidas mõjub tõrv
erinevatele puitkatustele.
Uurimistöö probleemi lahendamiseks püstitas autor kaks hüpoteesi:
1. Laastu tõrvamisel ei saa oodata samasugust tulemust kui kimm- ja laudkatuste puhul, kuna
laast on oma struktuurilt väga erinev.
2. Saetud materjalist valmistatud puitkatuste ühekordsel tõrvamisel ei ole pikaajalist efekti.
Hüpoteeside tõestamiseks uuris autor erinevaid kirjandusallikaid ning varasemaid uuringuid, viis
läbi intervjuusid erialaspetsialistidega ning hindas tõrvatud ja tõrvamata puitkatuste seisukorda
Lõuna-Eestis. Hilisema analüüsi käigus tõestati hüpoteesid.
Erialaspetsialistide arvamuste kohaselt on laastukatuste tõrvamine ebaoluline ning ressursse
raiskav. Erinevalt laastukatustest soovitatakse saetud materjalidest valmistatud katuseid (sindel,
kimm, laud) tõrvata. Välivaatluste põhjal võib öelda, et tõrvamine ei täida oma eesmärki ning
tõrvamata ja tõrvatud laastukatuste kõrvutamisel ei ilmnenud olulisi erinevusi. Intervjuude ning
vaatluste käigus leiti tõestus püstitatud hüpoteesile: laastu tõrvamisel ei saagi oodata samasugust
tulemust, kui kimmi- ja laudkatuse puhul ning seda just laastu struktuuriliste erinevuste poolest.
Välivaatluste tulemustena saab öelda, et sindelkatuste ühekordsel tõrvamisel väheneb oluliselt
materjali võime niiskust imada. Siiski ei anna ühekordne tõrvamine katustele pikemaajalist
kaitset. Regulaarselt tõrvatud katuste pindadel ei esinenud pragusid ega kahjustusi.
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Intervjueeritavate arvamuste kohaselt on katuste regulaarne tõrvamine vajalik ning rõhutatakse
ka seda, et esimeste tõrvamiste käigus tuleb katusele tekitada kaitsev kiht. Tekitatud kiht kaitseb
katust ultraviolettkiirguse eest ning päikesekiired ei söö puitu, vaid kaitsekihti. Vaatluste ja
intervjuude tulemusena leiti tõestus teisele püstitatud hüpoteesile: saetud materjalidest
valmistatud puitkatuste ühekordne tõrvamine ei avalda pikaajalist efekti.
Käesoleva uurimistöö tulemusena omab autor senisest paremaid teadmisi puitkatuste kaitsmisest
ning suudab neid rakendada edaspidises erialases töös, sealjuures jagades oma teadmisi teistega.
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LISAD
Lisa 1. Katusekatte hindamise ankeet
Objekti aadress
Maakond, vald, küla, talu

1. Ehitusaasta
2. Katusekatte tüüp
laastukatus

Ülekate ______

sindelkatus

tangensiaalne/radiaalne
mänd

3. Materjal

Kuusk

4. Kihtide arv

kahekordne

haab
kolmekordne

5. Katusekalde nurk
6. Immutamine

puudub

immutatud enne paigaldamist

immutatud pärast paigaldamist
7. Kahjustused
hapraks muutunud

lõhenenud

mädanenud

esineb samblikke

“üles” keeranud
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8. Kõrghaljastus
kõrghaljastus puudub
hoone ümbruses mõned üksikud puud
kõrged puud katuse lähhipmbruses
oksad vastu katust
9. Katusekatte üldine seisukord
10. Märkused

Asendiplaan
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Lisa 2. Halvasti paigaldatud laastukatus

2009 aastal paigaldatud ja 2010 aastal tõrvatud laastukatus Viljandimaal Suure-Jaani vallas
Jälevere külas. Katus on paigaldatud naelapüssiga, mille naelte pead

olid väga väikesed,

seetõttu võib oletada, et püss oli seadistatud võrdlemisi nõrgalt lööma. Selle tulemusel ei
kinnitunud naelad roovi sisse piisava tugevusega ja puidu paisumisega tulid need roovituste
küljest lahti. Katusesse tekkisid pikad lõhed ja laastud oli võimalik kerge vaevaga katuselt maha
rullida. (Foto: Pihus. V, oktoober 2013)
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Lisa 3. Tõrvatud ja tõrvamata laastukatus

Vasakul 2011 paigaldatud ja tõrvatud laastukatus Võrumaal Haanja vallas Loogamäe küla,
Paremal

2008

aastal

paigaldatud

laastukatusVõrumaal

Haanja

vallas

Palli

külas.

(Foto: Pihus. V, august 2014)
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Lisa 4. Regulaarselt ja üks kord tõrvatud sindelkatus

Vasakul 2004 aastal paigaldatud ja regulaarselt tõrvatud sindelkatus Võrumaal Misso vallas
Kimalase külas. Paremal 2007 aastal paigaldatud sindelkatus, mida on tõrvatud üks kord
Võrumaal Misso vallas Tiiliga külas. Sindlid on sarnase kvaliteediga ning pärit samast firmast.
Vasakpoolne katus on heas seisukorras, parempoolse katuse materjalis esinevad

praod.

(Foto: Pihus. V, september 2013)
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Lisa 5. Lõhenenud laastukatus

2005 aastal paigaldatud laastukatus Võrumaal Rõuge vallas, Rõuge alevis. Katus on paigaldatud
erakordselt laiade laastudega - ca 15 cm , millest paljud on lõhenenud.
(Foto: Pihus. V, august 2014)
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Lisa 6. Kahjustused neelu alaosas

2008 aastal paigaldatud ja 2009 aastal rootsi punasega värvitud katus Viljandimaal Abja vallas
Veskimäe külas. Neelu alaossa kuhu langeb ka väljaehituse katuselt langev vesi on tekkinud
nähtavad kahjustused. (Foto: Pihus. V, oktoober 2013)
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Lisa 7. Kahjustused katuseakna alumisel äärel

2009 aastal paigaldatud ja 2010 aastal tõrvatud laastukatus Viljandimaal Suure-Jaani vallas
Jälevere külas. Katuseakna alla on tekkinud nähtavad kahjustused. (Foto: Pihus. V, oktoober
2013)
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Lisa 8. Tugevalt sammaldunud laastukatus

Umbes 50 aasta vanune laastukatus Võrumaal Misso vallas Misso alevis. Katuse põhjapoolne
külg on tugevalt sammaldunud, kuid endiselt peab vett. (Foto: Pihus. V, august 2014)
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SUMMARY
In Estonia, mostly four types of wooden roofs are spread: chip, shingle, plank and shake roofs.
The most popular among them is the chip roof, which is different from other roof types of its
material structure: the chips are produced on a special machine tool which’s operation is similar
to planer. The other roof materials mentioned above are produced on sawing machine, so they
are comparatively similar. These types of wooden roofs have been protected with pine tar
throughout the years. On the contrary, the chip roofs have never been tarred, as known from
history.
The topic of the study arises from author’s own professional need to find out how tarring affects
different types of wooden roofs.
To solve the problem of study, the author put up two hypotheses:
1. While tarring the chip roof, you cannot await the same results as by shake and plank roofs,
whilst the roof chips are very different of their structure.
2. The one-time tarring of sawn material roofs does not have any long-term effect.
To prove the hypotheses, the author examined different written sources and earlier studies,
carried out the interviews with professional specialists and evaluated the condition of tarred and
non-tarred wooden roofs in South-Estonia. The hypotheses were proved during the later analyse.
According to the opinion of specialists, tarring the chip roofs is unessential and wasting the
resources. Unlike the chip roofs, it is suggested to tar the sawn material roofs (shingle, plank and
shake). Based on observations it can be said that tarring does not fulfill its purpose and there
appeared no differences between tarred and non-tarred chip roofs. During the interviews and
observations, the proof to arised hypothesis was found: by tarring the chip roof, you cannot
expect the same results as by tarring the plank- or shake roofs. And it is mainly because of the
structural differences of roof chips.
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Based on observations, it can be said that after tarring the shingle roof just once, the
deliquescence of material decreases significantly. However, the one-time tarring does not afford
any long-term protection to the roof. On the surfaces of regularly tarred roofs, there were no
cracks nor damages. According to opinions of interviewed specialists, the regular tarring of roofs
is necessary. Also, it is emphasized that during the first tarring, it is important to create a
protective layer on the roof material. The tar layer protects the roof from ultraviolet radiation and
the sunrays don’t harm the wood but the protective layer. As a result of observations and
interviews, also the second hypothesis was verified: the one-time tarring of saw-material wooden
roofs does not have any long-term impact.
As a consequence of given study, the authors knowledge about protecting the wooden roofs has
arised and he is able to put it into practice in his future professional work, also to spread the
knowledge with others.
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