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1 Hoone arhitektuuri osa 

1.1 Üldandmed 
1.1.1 Kinnistu ja hoone tehnilised näitajad 

• Kinnistu sihtotstarve elamumaa  100%  
• Kinnistu pindala 973.0 m² 
• Kinnistusiseste teede ja platside pindala 120,0 m2 
• Ehitisealune pindala 186,2 m² 
• Täisehitusprotsent 19.1 % 
• Hoonestustihedus 0.28 
• Haljastusprotsent   71 % 
• Korruselisus 2 
• Suletud brutopindala 274.2 m² 
• Suletud netopindala 206.4 m² 
• Eluruumide pindala 174.8 m² 
• Köetav pindala 180.6 m² 
• Üldkasutatav pindala 25.8 m² 
• Tehnopindala 5.8 m² 
• Lodža pindala 7.3 m² 
• Hoone maht 944 m3 

• Kõrgus  8,1 m 
• Pikkus  17.7 m 
• Laius    15.7 m 
• Tulepüsivusklass  TP-1 

Hoone eluiga 50 aasta 
1.1.2 Hoone arhitektuuri osa käsitlusala  

Arhitektuuri osa seletuskiri ja joonised on koostatud vastavalt normdokumentidele: 
• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
• EVS 932:2017  „Ehitusprojekt“; 
• EVS 865-1:2013 „Ehitusprojekti kirjeldus Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“; 
• EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“. 

 
Ehitusprojekti hoone arhitektuuri osaga lahendatakse hoone paigutus kinnistul, töötatakse välja 
arhitektuuri üldlahendus, kavandatakse hoone fassaadid, lahendatakse liikumispuudega inimeste 
liikumisvõimalused, määratakse hoone konstruktsioonid ja pinnakatted, välis- ja sisepiirete esmased 
ehitusfüüsikalised parameetrid, niiskusturvalisuse ja õhupidavuse põhimõtted, kirjeldatakse 
energiatõhususe ja sisekliima kontseptsiooni, hinnatakse loomulikku valgustust, otsustatakse 
radoonitõkke vajadus, määratakse avatäidete põhitüübid, määratakse hoone iseloomulikud 
tehnilised andmed ning määratakse üldised nõuded ehituskvaliteedile. 
 
Hoone arhitektuuri osa seletuskiri on täiendavaks materjaliks ehitusprojekti arhitektuuri osa 
joonistele. Arhitektuuri osa seletuskiri on koostatud eelprojekti staadiumis, tüüpkonstruktsioonide ja 
detailide kirjeldused on antud põhiprojekti staadiumis. Hoone arhitektuuri osa moodustab ühe terviku 
ehitusprojekti muude osadega. 

1.1.3 Alusdokumendid ja ehitusuuringud 
Hoone arhitektuuri osa koostamise aluseks on üldplaneering, detailplaneering, Tellija 
Lähteülesanne, geodeetiline alusplaan ja puittaimestiku haljastuslik hinnang. Alusdokumendid ja 
ehitusuuringud on loetletud seletuskirja p1.4 Alusdokumendid ja p1.5 Ehitusuuringud.  

1.1.4 Õigusaktid ja normdokumendid 
Hoone arhitektuurse osa koostamise aluseks on seadused, määrused ja standardid, mis on loetletud 
seletuskirja p 1.6 Õigusaktid ja normdokumendid. 



 
 

1.1.5 Olemasolev olukord kinnistul 
Olemasolev olukord kinnistul on kirjeldatud seletuskirja punktis 2.3 Olemasoleva olukorra ülevaade. 
Kinnistu on varasemalt hoonestamata. 

1.1.6 Hoone üldandmed 
Hoone üldandmed on kirjeldatud seletuskirja p 1.3 Ehitusprojekti üldandmed. 

1.2 Hoone arhitektuuri lahendus 
1.2.1 Hoone paigutus kinnistul 

Kavandatud hoone paigutamisel kinnistule on arvestatud järgnevaid lahendusi arhitektuuris ja 
linnaehituses: 

• hoone paikneb linnaruumis tänavaäärse hoonestusega sobival kaugusel tänavast; 
• hoone sobitub naaberhoonestuse ehitusmahtudega; 
• hoone arhitektuur on valitud sobiv Nõmme väikeeelamute alale ja miljööväärtusliku 

hoonestusala  tuumikalale; 
• hoone jaotab kinnistu Nõmmele iseloomulikult eesaiaks ja tagaaiaks; 
• hoone paiknemine ja hoonele kavandatud aknad on ilmakaarte suhtes soodsalt, on tagatud 

kõikidesse eluruumidesse nõutav insolatsioon; 
• hoone siselahenduses on järgitud põhimõtet, et köök, magamistoad ja 2. korruse 

pesemisruumid oleksid vaatega tagaaia ja hommikupäikese poole ning sissepääsud trepihall 
ja elutuba oleksid vaatega eesaia ja õhtupäikese poole; 

• hoonest sisse-/väljapääsud on tagatud otse nii ees- kui tagaaeda; 
• tagahoovi poole kavandatud terrass on kavandatud vahealaks siseruumi ja välisruumi vahel; 
• hoone minimaalne kõrgus jätab kinnistule ja naaberkinnistule loodes võimalikult lühikesed 

varjud; 
• hoone paiknemine arvestab olemasoleva kõrghaljastusega. 

 
Hoone paigutus kinnistule on kirjeldatud üksikasjalikult seletuskirja p 2.5.2 Hoone ja rajatiste 
paigutus ja vahekaugused ning seletuskirja p 2.4.1 Välisruumi lahenduse kirjeldus. Kavandatud 
hoone vastavus Nõmme üldplaneeringule ja detailplaneeringule on kirjeldatud üksikasjalikult 
seletuskirja p 2.4.2 Lahenduse vastavus Nõmme linnaosa üldplaneeringule ja p 2.4.3 Lahenduse 
vastavus detailplaneeringule. 

1.2.2 Hoone arhitektuuri ja ruumide lahenduse kirjeldus  
Üksikelamu on kavandatud 2 korrusega, mille tingib Tellija Lähteülesanne. Tellija sooviks on saada 
kuni 200m2 suurune, räästaga, lihtne maja. Märksõnadeks kavandatud hoone puhul on lihtsus 
vormis, avarus siseruumis ning lihtne ehitatavus. 
 
Hoone on siseruumide ja varikatustega struktureeritud kasutuse järgi. Hoone esimesele korrusele 
on kavandatud köök, elutuba, majandusruum, garaaž ning teisele korrusele magamistoad, nende 
abiruumid, pesemisruumid ja saun. 1. korruse majandusruum eraldab elutsooni ja garaaži, sealt on 
otseühendus kööki, garaaži ja hoone kirdeküljele kavandatud terrassile. Terrass on kaetud 
konsoolse valgust läbilaskva kihtplastist varikatusega. 2. korruse magamistoad on eraldatud 
saunaruumidega, suurema magamistoa juurde kuulub garderoob ja hoonemahtu sisse jääv lodža. 
Hoone trepikojale lisab avarust selle laes olev kagusuunaline katusaken. Hoone on lahendatud 
tasakatusega, millel on laiad etteulatuvad räästad. Vahetult räästa all teeb välissein kerge 
tagasiaste, mis lisab kogu lahendusele kergust. Eeshoovi kohale on kavandatud valgust läbilaskva 
kihtplastist kattega varikatus. 

1.2.3 Hoone ehitusetapid ja muutmise võimalused 
Hoone on kavandatud nii, et seda on võimalik ehitada terviklikult ainult ühes ehitusetapis. Hilisemad 
laiendused ei ole arhitektuurselt ega ka detailplaneeringust lähtuvalt võimalikud. Hoone väiksemad 
muudatused, ümberehitused, lisadega varustamised, fassaadi värvilahenduse muutmine jms, on 
peale hoone kasutusloa saamist võimalikud vaid eelneva kooskõlastuse alusel hoone Autoriga. 



 
 

1.2.4 Energiatõhusus 
Hoone on paigutatud kinnistule kagu-loode suunaliselt, päike paistab hoonesse hommikust kuni 
varalõunani ja pärastlõunast õhtuni. Otse lõunasse pole maja aknaid orienteeritud, on välditud 
ülekuumenemist, va katuse valgmik. Lõunasse ja pärastlõunasse suunatud akende aknapaketid on 
valitud normaalsest väiksema päikesefaktoriga. Akende soojajuhtivus on valitud 3x klaaspaketi ja 
puitraamide puhul vähima soojajuhtivusega, mis tavatootmises on võimalik. Ruumide 
ülekuumenemist aitavad vältida hoone taga olev varikatus elutoa ees, 2. korruse lodža magamistoa 
ees, 0,9m laiune räästas ümber hoone perimeetri ja Nõmmele iseloomulik mändidest kõrghaljastus. 
 
Hoone on kavandatud risttahuka kujuline, minimaalse välispiirde pindalaga, soojuskaod on 
võimalikult väiksed. Hoone piirdetarindid on valitud mõistlikult väikese soojajuhtivusega. Hoone on 
ette nähtud ehitada õhutihe. Avatäidete ümbruses ja hoone nurkades on välditud joonkülmasildasid 
läbi välispiirde konstruktsioonide. Hoone energiatõhususe lahendusest on välja arvestatud kütteta 
garaaž.  
 
Alternatiivse energiaallikana on hoone katusele paigutatud elektrienergiat tootev fotoelektriline PV 
päikesepaneelide süsteem. Päikesepaneelid on paigutatud katusepinnaga 50 nurga all, et oleks 
tagatud vajalik tootlikkus ning et paneelide tehniline disain ei mõjutaks hoone arhitektuuri. 

1.2.5 Ruumide loomulik valgustus ja päikesekaitse 
Ruumide loomulik valgustus on reguleeritud standardiga EVS 894:2008+A1:2010 Loomulik 
valgustus elu- ja bürooruumides. Standardi p. 4.3.3 lubab elamute põhja-lõuna suunalise 
orientatsiooni puhul, kus päike saab paista kõikidesse tubadesse rahuldava insolatsiooni piirnormi 
arvestada 2,5 h. Tänu hoone soodsale orientatsioonile ja akende lahendusele on ehitusprojektiga 
tagatud kõikides eluruumides piisav loomulik valgustus. 

1.2.6 Ehitise kui terviku kasutusiga  
Vastavad kavandatud kasutusead on kirjeldatud seletuskirja p 1.7.4 Ehitamise kvaliteedinõuded, 
EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused, alusel. Ehitise 
kasutusiga on ette nähtud 50 a. 

1.2.7 Arhitektuuri tarindite kasutusiga 
Arhitektuuri tarindite kasutusead on ehitusprojektis ära toodud vastavalt juhendite alusel, Taloo 2000 
ja RT 18-10922-et, Kinnisvara tehnilised kasutusead ja korrashoiuperioodid. Koormusklass on 
arvestatud normaalne.  

• Fassaadikatted:  
• Fassaadiplaatide keskmine tehniline kasutusiga 50 a, ülevaatusintervall 5 a, 

hooldusintervall 5...20 a; 
• Krohvipinna keskmine tehniline kasutusiga 50 a, ülevaatusintervall 5 a, 

hooldusintervall 10...20 a; 
• Betoonsokli (ilma katteta) keskmine tehniline kasutusiga 40 a, ülevaatusintervall 5 a, 

hooldusintervall 10...20 a, vuugitäidete uuendamine 15 a. 
• Välisperimeetri avatäited: 

• Puitraamidega akende tehniline kasutusiga 50 a, ülevaatusintervall siseruumis 5 a, 
välisruumis 2 a, hooldusintervall siseruumis 8...15 a, välisruumis 5...15 a ning 
tihendite vahetus 3...12 a; 

• Puidust välisuste tehniline kasutusiga 40 a, ülevaatusintervall 5 a, hooldusintervall 
5...15 a. 

• Katusekate: 
• 2x bituumenist rullmaterjaliga kaetud tasakatusel tehniline kasutusiga 30 a, 

ülevaatusintervall 5 a. 
1.2.8 Hoone välisviimistlus 

Hoone välisviimistluse materjalid on antud samas järjestuses, kui need on tähistatud ehitusprojekti 
vaadete joonistel AE-01 - AE-04. Vt välisviimistluse loetelu koos joonistega. 
 



 
 
1. Fassaadi pealiskrohv on Caparol ThermoSan Fassadenputz NQG K 20, toon - Ferro 55, 

L84.C1.H37, 65 Hellbezugswert (helehall); 
2. Fassaadi pealiskrohv on Caparol ThermoSan Fassadenputz NQG K 20, toon - Magma 95, 

L40.C40.H37, 12 Hellbezugswert (punakaspruun); 
3. Sokli katteks on tavabetoonist raudbetoonpaneelid, kaetakse pealt värvitu ja mati betooni 

immutusainega REBA Sealing BS; 
4. Räästa katteks on fassaadiplaat Fundermax exterior, toon 0601 NG Sun Pear; 
5. Aknad ja vitriinid on puitraamis 3-kordse klaaspaketiga, töödeldud Vivacolor Kolorex 

puidukaitsevahendiga, toon – 3153, avanevad osad avanevad siseruumi poole; 
6. Akende ja vitriinide klaasid on kirkad; 
7. Räästaplekk ja akende veeplekid on HIARC(PVDF) kattega plekist, paksus 0,7mm, toon hele 

hõbe RR40; 
8. Katusekate on PROTAN PVC, toon helehall; 
9. Varikatuse konstruktsioon - tsingitud teraspostid ja sarikad, puitroovid töödeldud Vivacolor 

Kolorex puidukaitsevahendiga, toon – 3161; 
10. Varikatuse katteks on polükarbonaat kihtplast. 
11. I korruse terrassikate on termotöödeldud terrassilaud, toon pruun; 
12. II korruse lodža põrandakate on PROTAN PVC, toon helehall; 
13. II korruse lodža piire, teras 6x40mm, vahe 110mm, tsingitud; 
14. Peauks on puidust energiasäästlik välisuks, vasakukäe uks, 3 kordne klaaspakett, kirgas, 

välimised kihid karastatud, toon punakaspruun RAL3000; 
15. Puidust energiasäästlik välisuks, vasakukäe uks, toon punakaspruun RAL3000;  
16. Garaažiuks on soojustatud alumiiniumpaneelidest tõstuks, paneelide toon punakaspruun RAL 
 3000; 
17. Välistrepp on tavabetoonist raudbetoontrepp, pealt harjatud betoon, küljed viimistletud 

analoogselt soklipaneeliga (värvitu ja mati  betooni immutusainega REBA Sealing BS); 
18. Hoonet ümbritsev sillutisriba ja juurdepääsuplats on graniidist kividest 100x100x60mm; 
19. Päikesepaneelid katusel on Wagner Solar, tehase viimistlusega; 
20. Katuseaken on alumiiniumraamis 3-kordse klaaspaketiga vitriin, toon helehall RAL 7040. 
 
Välisviimistluse lõplikud toonid ja materjalide pinnaviimistlus valitakse ehitamise ajal 
autorijärelevalve käigus, kui kõikidest toonidest on tehtud minimaalselt 1m² suurused näidised, või 
on üle vaadatud toodete näidised. 

1.2.9 Fassaadivalgustus 
Fassaadivalgustus on kirjeldatud seletuskirja p 2.5.8.1 Välisvalgustuse lahenduse kirjeldus. 

1.2.10 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused 
Lahendus on kirjeldatud seletuskirja p 2.5.4.3 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 
liikumisvõimalused. 

1.3 Hoone konstruktsioonide kirjeldus 
Hoone konstruktsioonid ja ehituslikud sõlmed on antud ehitusprojekti hoone arhitektuurse osa 
joonistel, seletuskiri täiendab joonistel antud lahendusi. 

1.3.1 Vundament ja sokkel, so välissein VS2 
Ehitusgeoloogilised tingimused hoone rajamiseks on head. Kasvupinnase all on Nõmmele tüüpilised 
liivapinnased. Geoloogilisi uurimistöid antud krundil tehtud pole. Andmed põhinevad lähialal 
teostatud varasemastel geoloogilistel uuringutel ning hoone aluse pinnase kontrollsurfimise 
tulemusel. 
 
Hoone toetatakse liivapinnasele rajatavale lintvundamendile. Vundamendi kaevikute kaevamisel 
tuleb kaevikute nõlvad toestada. Vundamendi põhjaks valatakse 440x200(h)mm betoonist vöö 
+kaks armatuuri Ø10mm, aluskõrgusega –1.01=48.04 (arvestusega, et vundament oleks süvistatud 
madalaimas kohas vähemalt 400mm sügavamale planeeritud maapinnast. Taldmiku all on 
soojustuseks XPS 5000 CS surveroome koormuse 250kPa juures <2% (EVS-EN 1606), 
niiskusimavus <0,7% (EVS-EN 12087). Taldmiku soojustuse alla tehakse tihendatud killustikualus 



 
 
kogupaksusega 200 mm selliselt, et killustiku alumine kiht on tehtud ca 2/3 paksuse ulatuses 
fraktsiooniga 16-32 mm ning pealmine kiht fraktsiooniga 8-16 mm. Killustikualuse tihedusaste on 
0,97. Aluspinnas tuleb eelnevalt tihendada. 
 
Sokliseina VS2 ehitamiseks laotakse taldmikule 140mm laiustest Columbia plokkidest vundament, 
taldmiku ja plokkide vahele paigutatakse hüdroisolatsioon. Columbia plokid valatakse betooni. 
Sokliosa vertikaalne soojustus konstruktsiooni välispinnas on vahtpolüstüreen EPS120(λ0,035 
W/(mK)), paksusega 200mm. Vundamendi sokli väliskiht on monoliitsest raudbetoonist plaat, 
paksusega 70mm. Sokli väliskiht valatakse siledapinnalise raketisega ja armeeritakse armatuuriga 
AI Ø8mm s.200x200mm. Sokliplaat kinnitatakse Columbia plokkidest vundamendi külge roostevaba 
terasest sarrusvarrastega Ø8mm s.500mm. Vundament ja sokliseina sisepind soojustatakse 
ühtlaselt 100mm polüstüreenplaatidega EPS120. Vundamendi horisontaalne soojustus on laiusega 
900mm sokliplaadi välispinnast.  
 
Maaaluste konstruktsioonide keskkonnaklass on XC2. Betooni survetugevusklass on minimaalselt 
C25/30. Armatuuri klass B500K. 
 

1.3.2 Põrand pinnasel P1 ja P2 
Hoone põrand ehitatakse 100mm paksusele raudbetoonplaadile. Raudbetoonplaat valada C25/30 
tugevusklassiga betoonist ja armeerida A500HW Ø6 150x150mm armatuuriga. Konstruktsiooni 
keskkonnaklass on XC2. Armatuur paigaldada 40mm kõrgustele plasttugedele. Armatuurvõrgu 
külge kinnitatakse põrandakütte torustik. Põrandaplaat valada eraldi reguleeritavate kütteringide 
kaupa. Seinte ja põrandaplaadi vahele paigaldada servalint - paksus 8mm, laius 80mm. Pärast 
põranda valamist tihendada deformatsioonivuuk tihendusmastiksiga 20mm. Põrandaplaadi ja 
soojustuse vahel on hüdroisolatsiooniks polüetüleenkile paksusega 0,15mm, kilepaanide ülekate 
min 200mm. Põrandaplaadi alune hüdroisolatsioon ja müüritises olev SBS kummibituumen 
rullmaterjal ühendada hermeetiliselt teibiga. Põrandaplaadi alune soojustus on 300mm 
vahtpolüstüreen EPS 100 Silver (λ≤0,030 W/mK), paigaldatakse 3 kihis. Pinnaseniiskuse tõusu 
vältimiseks tuleb soojustuse alune pind täita minimaalselt 200mm paksuse tihendatud 
killustikalusega (fr.16/32), tihendusaste 95%. Soojustuse ja killustikaluse vahele paigaldada 
geotekstiil. Planeeritud aluspinnas peab olema kaldega hoone alt välja. 
 
Põrandaplaat valada tubade kaupa ja piisava kõvaduse saavutades lihvida siledaks. Põranda 
viimistlusest tulenevalt tuleb valada ka betoonplaat erinevatele kõrgustele. Majandusruumis valada 
põrand 1/50 kaldega trapi suunas. WC-s ja majandusruumis teha viimistluskihi alla hüdroisolatsioon, 
mis tuleb viia seinale, 150mm kõrgusele. Eluruumide põrandaviimistluseks on 15mm paksune 
põrandalaudis koos laudise alusvaibaga.  
 
Garaaži põrand valatakse minimaalse kaldega väljapääsu suunas. Põranda puhasvalupind peab 
vastama B klassi nõuetele vastavalt juhendile BLY7/BY45. Põrand tuleb masinlihvida. Lihvitud 
raudbetoonplaat töödeldakse lihvimise ajal n pinnakõvendiga Mastertop 100 (toon French Grey). 
 

1.3.3 Välissein VS1  
Välissein VS1 laotakse 140mm paksustest Columbia väikeplokkidest, mis valatakse betooni täis või 
valatakse seinad sama paksusest monoliitsest raudbetoonist. Seestpoolt seinad krohvitakse sileda 
lubitsementkrohviga, pahteldatakse ja viimistletakse. Märgades ruumides katta plokid või 
betoonpind võõphüdroisolatsiooniga ja seinaplaatidega. Väljastpoolt soojustatakse seinad 
vahtpolüstüreen EPS Silver 60 (λ≤0,032 W/mK). Soojustusplaatide kleepimiseks kasutatakse 
kinnitust Mira Ecofix või analoog. Lubatud on kasutada ainult ühe tootja sertifitseeritud 
terviksüsteeme (Mira, Caparol, Weber, vms). Soojustusplaatidele kantakse 3-6 mm paksuselt 
armeerimissegu, millele paigaldatakse vertikaalselt armeerimiskangas, mis seejärel kaetakse 
armeerimisseguga. Pealiskrohviks on ette nähtud Caparol ThermoSan Fassadenputz NQG K 20 või 
silekrohv, mis värvitakse fassaadivärviga. Täpne krohvi toon ja liik valitakse välja järgmises 
ehitusprojekti staadiumis. Hoone vertikaalsetele ja horisontaalsetele sise- ja välisnurkadele ning 
akende nurkadesse paigaldatakse liim- ja armeerimissegu abil spetsiaalne nurgavõrk. Krohvipinna 



 
 
tasasus peab vastama Tarindi RYL 2010 Klass nr 2 tasemele, pinna vastavust lubatud tolerantsidele 
kontrollitakse enne krohvipinna viimistlust.  
 

1.3.4 Välisssein VS3 
Välisseina VS3 põhikonstruktsioon sauna osas on sama kui välisseinal VS1. Erinevus on 
sisevooderduses. Columbia plokkidest seinale kinnitatakse terasprofiilid R70/35 (samm 600) ja 
soojustatakse roovide vahelt kivivillaga nt Paroc eXtra (λ≤0,036 W/mK). Soojustusele kinnitatakse 
25mm alumiiniumkattega kivivillaplaat, mille liitekohad ühendatakse alumiiniumteibiga. 
Kivivillaplaadile ehitatakse ristroov õhkvahe jaoks, 2 korda 30x50mm hööveldatud puidust, 
horisontaalne roov jääb välisseina poole ja vertikaalne voodrilaudade poole. Roovile kinnitatakse 
poolpunn voodrilauad 95 x19mm, haava puust. Voodrilauad paigaldatakse 200mm kõrgusele 
põrandast. 
 

1.3.5 Vahelaed VL1, VL1 märjad ruumid ja VL2  
Vahelae VL1 moodustab 180mm paksune monoliitne raudbetoonplaat, mille peale paigaldatakse 
30mm sammumüra isolatsioon, jäik mineraalvillast plaat, nt Steprock ND. Villaplaadi peale 
paigaldatakse polüetüleenkile paksusega 0,15mm, kilepaanide ülekate on minimaalselt 200mm. 
Pealmine põrandaplaat valatakse 75mm paksusest kiudbetoonist, plaat lihvitakse siledaks. 
Põrandaplaat valada eraldi reguleeritavate kütteringide kaupa. Kütteringid kinnitada enne pealmise 
plaadi valu aluse külge. Betoonplaati lõigatakse deformatsioonivuugid vaheseinte kohtadesse. 
Lihvitud betoonplaadile paigaldatakse alusvaibal 15mm paksune põrandalaudis. 
 
Vahelae VL1 märgades ruumides valatakse betoon kaldega trapi poole ja kaetakse põrand 
hüdroisolatsiooni ja põrandaplaatidega. Põrandal peab olema üldine 1.5%-ne kalle ja 0.5m 
põrandatrapi ümber 2%-ne kalle põrandatrapi suunas ning hüdroisolatsiooni servad tuleb viia trappi. 
Ukse lävepaku kohal tuleb hüdroisolatsioon tõsta põranda tasapinnast kõrgemale ja liimida piida 
külge või piida alla. 
 
Vahelaele VL2 on garaaži poole ette nähtud soojustuskiht 95mm kivivill (nt Paroc eXtra) kinnitatud 
terasprofiilidega R90/37 s.600 vahelae monoliitse raudbetoonplaadi külge. Soojustuskiht kaetakse 
krohvivõrgu ja Capatect õhekrohviga. 
 
Vahelae konstruktsioonide keskkonnaklass on XC1. Betooni survetugevusklass on minimaalselt 
C20/25. Armatuuri klass B500K. 
 
Vahelae VL1 ja VL2 õhumüraisolatsioon on R’w ≥ 60 dB. 
Vahelae VL1 ja VL2 löögimüraisolatsioon on L’n,w ≥ 45dB. 
Vahelagi VL2 vastab min tuleohutusklassile ≥ REI 60 

1.3.6 Katuslagi KL1 ja KL2 
Katuslae KL1 moodustab 160mm paksune monoliitne raudbetoonplaat.  
 
Katuslae soojustusplaadid on vahtpolüstüreen EPS 100 Silver (λ≤0,030 W/mK), paigaldatud kolmes 
kihis, kus kaks kihti on 150 mm paksused ja kõige alumine kiht on kalde andmiseks muutuva 
paksusega 50-150mm. Soojustusplaatide vuugid paigaldatakse üksteise suhtes nihutatult, 
vähendamaks soojakadusid läbi katusekonstruktsiooni. Soojustusplaatide all on õhu- ja aurutõke, 
1xSBS kummibituumen rullmaterjalist kate, mis on ka ajutine ehitusaegne vihmakaitse. 
Soojustusplaatide peal on jäik mineraalvillast katteplaat, nt Rockwool TF-Board (λ≤0.039 W/mK), 
paksusega 30mm, sulundserva ja tuulutuskanalitega. 
 
Hoone katus on sisemise äravooluga, katusekatteks on 2xSBS kummbituumen rullmaterjalist 
hüdroisolatsioon. Katusekate kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge metallsüdamikuga varustatud 
plasttüüblitega. Kinnitite arv on katuse keskel 4 tk/m2 ja servades 6 tk/m2. Katuslae tuulutus 
tagatakse räästas olevate tuulutusvahede ja soojustusplaatide ülemises kihis ja katteplaadi alumises 



 
 
kihis olevate omavahel ristuvate tuulutuskanalite abil, mis lõpevad ühiste tuulutuskanalitega ja 
alarõhutuulutitega.  
 
 
Sauna leiliruumi osas on hoone katuslae põhikonstruktsioon sama kui katuslael KL1. Leiliruumi 
katuslaes kinnitatakse raudbetoonplaadi alla täiendavalt terasprofiilid R70/35 (samm 600mm), 
profiilide vahele paigaldatakse soojustus 70mm kivivill nt Paroc ekstra (λ≤0,036 W/mK), profiilide 
alla kinnitatakse alumiinium kattega kivivillplaat, mille liitekohad ühendatakse alumiiniumteibiga. 
Soojustuse peale kinnitatakse hööveldatud puidust distantsliist 30x50mm ja distantsliistu peale 
poolpunn voodrilauad 95x19mm, haava puust. 
 
Katuses oleva valgmiku osas on hoone katuslae põhikonstruktsioon sama kui katuslael KL1, 
erisusega, et valgmiku katuslael puudub vajadus kallet andva soojutuskihi paigaldamiseks. 
 
Katuslae KL2 1. korruse elutoa lodža osas moodustab 180mm paksune monoliitne 
raudbetoonplaat. Raudbetoonplaadi peale kleebitakse õhu- ja aurutõke 1 x SBS bituumen rullkate, 
mis on ka ajutine ehitusaegne vihmakaitse. Katuslae soojustuseks on 150mm paksune 
vahtpolüstüreen plaat EPS Silver 60 (λ≤0,032-33 W/mK). Soojustusplaat kaetakse 2x PVC kile 
paksusega 0,2 mm, kile ülekate peab olem vähemalt 200 mm. Katuslae pealmine monoliitne 
raudbetoonplaat on valatud kaldu, i=0,5% välisseina suunas, plaadi paksus on varieeruvalt 100-
70mm. Pealmise plaadi peale kinnitatakse filterkangas ja Terrassi PVC kate, paksusega 2,4mm.  
 
 
Katuslae konstruktsioonide keskkonnaklass on XC1. Betooni survetugevusklass on minimaalselt 
C20/25. Armatuuri klass B500K. Katuslae KL2 pealmise monoliitse kiudbetoonplaadi 
keskkonnaklass peab olema XC3. 

1.3.7 Kandvad siseseinad SS1, SS3 ja SS5 
Sisesein SS1 laotakse nt 140mm paksusest Columbia väikeplokist, mis valatakse täis betooniga, 
mark C16/20, müüritise mördi mark M5. Sein kaetakse mõlemalt poolt 10mm sileda 
lubitsementkrohviga, pahteldatakse ja värvitakse.  
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 50 dB. 
 
Sisesein SS3 garaaži ja eluruumi vahel ehitatakse samuti kui sisesein SS1, erisusega, et see on 
garaaži poolt soojustatud 95mm kivivillaga, nt Paroc eXtra, mis paigaldatakse trasprofiilidest 
karkassi R90/37 sammuga 600mm. Soojustus on kaetud krohvikandeplaadiga, nt Capatect VHF 
Putztägerplatte, krohvivõrgu ja Capatect õhekrohviga. 
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 52 dB. 
Tuleohutusklass ≥ REI 60. 
 
Sisesein SS5 eluruumi ja leiliruumi vahel ehitatakse samuti kui sisesein SS1, erisusega, et 
Columbia plokkidest seinale kinnitatakse leiliruumi pool terasprofiilid R70/35 (samm 600) ja 
soojustatakse roovide vahelt kivivillaga nt Paroc eXtra (λ≤0,036 W/mK). Soojustusele kinnitatakse 
25mm alumiiniumkattega kivivillaplaat, mille liitekohad ühendatakse alumiiniumteibiga. 
Kivivillaplaadile ehitatakse ristroov õhkvahe jaoks, 2 korda 30x50mm hööveldatud puidust, 
horisontaalne roov jääb välisseina poole ja vertikaalne voodrilaudade poole. Roovile kinnitatakse 
poolpunn voodrilauad 95 x19mm, haava puust. Voodrilauad paigaldatakse 200mm kõrgusele 
põrandast. 
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 52 dB. 

1.3.8 Mittekandvad vaheseinad SS2, SS4 ja SS6 
Sisesein SS2 on ruumisisene vahesein, mis ehitatakse terasprofiilist karkassiga R70/35, sammuga 
600mm, täidetakse 80mm kivivillaga, nt Paroc eXtra, mõlemalt poolt kaetakse seinad ühekordse 
kipsplaadiga GEK 13 ja viimistletakse. 



 
 
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 42 dB. 
 
Sisesein SS4 on ruumidevaheline vahesein, mis ehitatakse terasprofiilist karkassiga R70/35, 
sammuga 600mm, täidetakse 80mm kivivillaga, nt Paroc eXtra. Sein kaetakse mõlemalt poolt 
kahekordse kipsplaadiga GEK 13 ja viimistletakse. Märgade ruumide poolt töödeldakse seina pind 
kahekordse võõphüdroisolatsiooniga ja viimistletakse. 
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 52 dB. 
 
Sisesein SS6 on leiliruumi ja pesuruumi vaheline sein, mis on laotud 100mm paksusest kergkruusa 
plokist, nt Fibo 3. Plokkidest seinale kinnitatakse terasprofiilid R70/35 (samm 600) ja soojustatakse 
roovide vahelt kivivillaga nt Paroc eXtra (λ≤0,036 W/mK). Soojustusele kinnitatakse 25mm 
alumiiniumkattega kivivillaplaat, mille liitekohad ühendatakse alumiiniumteibiga. Kivivillaplaadile 
ehitatakse ristroov õhkvahe jaoks, 2 korda 30x50mm hööveldatud puidust, horisontaalne roov jääb 
välisseina poole ja vertikaalne voodrilaudade poole. Roovile kinnitatakse poolpunn voodrilauad 95 
x19mm, haava puust. Voodrilauad paigaldatakse 200mm kõrgusele põrandast. 
 
Õhumüraisolatsioon R’w ≥ 45 dB. 

1.4 Hoone ehitusosade kirjeldus 
1.4.1 Terrass 

Terrass toetatakse sügavimmutatud või termotöödeldud puidust taladele 50x200mm, mis on 
toetatud tsingitud terasest maapinna kruvidele. Terrassi katteks kasutatakse sügavimmutatud või 
termotöödeldud puidust soonitud terrassilaudu 28x95mm, laudade vahele jäetakse vuugid 5..10mm. 
Terrassitalad ja -lauad kinnitatakse roostevaba terasest kruvide ja nurgikutega.  

1.4.2 Varikatused 
Hoone tänavapoolsele küljele kavandatud varikatus toetatakse hoone seinale ja tsingitud terasest 
toruprofiilist postidele 100x100mm, tsingitud terasest I160 profiilist raami ja sarikatega, sammuga ca 
1500mm. Sarikate vahele paigaldatakse sügavimmutatud või termotöödeldud ning hööveldatud 
puitroovid 45x145mm sammuga ca 950mm. Roovidele toetatakse varikatuse katteks ette nähtud 
polükarbonaadist kihtplast, b=30mm.  
 
Hoone tagahoovi poolsele küljele kavandatud varikatus toetatakse hoone seinale, tsingitud terasest 
I160 profiilist konsoolsete sarikatega, sammuga ca 1500mm. Sarikate vahele paigaldatakse 
sügavimmutatud või termotöödeldud ning hööveldatud puitroovid 45x145mm sammuga ca 950mm. 
Roovidele toetatakse varikatuse katteks ette nähtud polükarbonaadist kihtplast, b=30mm. 
 
Terasest sarikate seinale toetamiseks kasutatakse külmasilla katkestusega kinniteid isoPro ® type 
sBQ. Varikatuse teraskonstruktsiooni korrosioonikaitse tagatakse pinna eeltöötluse (puhastamine) 
ja tsinkimisega, terase keskkonna saasteklassiks on arvestatud C3. Puitelemendid töödeldakse 
Vivacolor Kolorex puidukaitsevahendiga, toon 3161. 
 
Täpsed varikatuste joonised antakse ehitusprojekti järgmise staadiumiga. 

1.4.3 Lodža piirded 
Lodža piirded on ette nähtud ehitada tsingitud lehtterasest 6x40mm. Lehtterasest lamellide 
vahekaugus on ette nähtud 110mm. Lodža piirete kõrgus lodža põrandast on 1000mm. Lodža piirete 
teraskonstruktsiooni korrosioonikaitse tagatakse pinna eeltöötluse (puhastamine) ja tsinkimisega, 
terase keskkonna saasteklassiks on arvestatud C3. Piirded kinnitatakse välisseina konstruktsioonide 
külge. Täpne lodža piirde lahendus antakse ehitusprojekti järgmises staadiumis. 

1.4.4 Päikesepaneelid 
Hoone katusele on ette nähtud paigutada 35 Wagner Solar päikesepaneeli, mõõtudega 
1650x1000mm. Paneelid paigutatakse kaldega 50 katusepinna suhtes, paralleelselt telgedele A ja B.  



 
 
 
Päikesepaneelid paigaldatakse selleks ette nähtud teraskonstruktsioonile, mis toetuvad omakorda 
selleks ette nähtud ehitusplokkidele vahetult katusekatte peal. Ehitusplokkide alla kleebitakse 
täiendav SBS rullmaterjalist aluskiht.  
 
Päikesepaneelide hoolduseks pääseb katusele redeliga maapinnalt. 

1.4.5 Avatäited 
Enne avatäidete tootmist on tootja kohustatud kontrollima avade mõõte ja avatäidete arvu objektil. 

1.4.5.1 Aknad ja klaasuksed 
Hoone aknad ja klaasuksed on kavandatud puitraamidega. Akende avanevad osad avanevad toa 
poole, klaasuksed on valitud lükanduksed. Hoone aknad ja klaasuksed paigutada välisseina 
soojustuse kihti, välisseina välispinnast maks 130mm kaugusele. Akende soojustuskihti 
paigaldamiseks kasutatakse ehitusprojektis Linirec ehitusplaati. Akende ja klaasuste paigaldamisel 
välispiirdesse kasutada õhutiheduse suurendamiseks aknaraami ja seina ühendamiseks tuuletõkke 
tihendusteipi, nii siseruumi, kui ka välisruumi pool. 
 
Klaasi tüüp on valitud kirgas kolmekordse klaasiga klaaspakett, klaasikihtide vahekaugus 2x16mm, 
klaasikihtide vaheliistud maksimaalse soojakatkestusega. Klaaspaketis on 2 selektiivklaasi. Kirdes 
kasutada klaaspaketti päikese kiirgusteguriga g=0,5, kagus ja edelas kasutada klaaspaketti 
kiirgusteguriga g=0,35. Klaasikihtide vahel kasutada argoon gaasi, mis vähendab paketisisest 
konvektsiooni ja sellega koos soojuse ülekannet. Akende soojajuhtivus peab olema arvestuslikult 
vähemalt Uw ≤0.9W/m2K. Kõikide klaaspakettide väliskihi peegeldus võib olla max 13%...15%. 
Põrandani ulatuvate akende ja klaasuste turvalisuse eesmärgil on ette nähtud klaaspakettide 
välimised klaasikihid lamineerida. 
 
Kõikide akende ja vitriinide raamid on töödeldud Vivacolor Kolorex puidukaitsevahendiga, toon 3153. 
Aknad on varustatud liimpuidust aknalaudadega. Aknalaua paksus on 45mm, aknalaua pealmine 
serv on ümardatud r=5mm. Aknalaud ulatub üle sisemise seinapinna ja aknapõskede 35mm, 
üleulatuvad nurgad on ümardatud r=18mm. Kõik akende ja vitriinide välimised veeplekid on 
HIARC(PVDF) kattega plekist, paksus 0,7mm, toon hele hõbe RR40. 
 
Akende ja klaasuste spetsifikatsioonid koostatakse projekti järgmises staadiumis. Akende ja 
klaasuste lingid ja vajalikud tarvikute tüübid valitakse projekti järgmises staadiumis koos Tellijaga.  

1.4.5.2 Välisuksed 
Hoone välisuksed on kavandatud puidust ja soojustatud turvauksed, soojajuhtivusega U≤0.90 
W/m2K.  
 
Spoonitud ukselehe paksus on kavandatud 58 mm, pinnaks on tekapuuspooniga pealistatud 
alumiiniumvineer, töödeldud tooniva puidukaitsevahendiga. Uste välisviimistluseks kasutatakse 
välitööde puidupeitsi, tooniga punakaspruun, RAL3000. Ukselengi paksus saab olla 54 mm, sügavus 
105 mm, värvitud vesialuselise värviga või toonitud puidukaitsevahendiga, mitmelamellilisest 
sõrmtapitud liimpuidust. Lävepaku kõrgus on 20 mm, alumiiniumist profiili ja kulutusliistuga. Uksel 
on kahekordne tihendus - silikoontihendid nii ukselehes kui lengis. Uksele ette näha horisontaal- ja 
vertikaalsuunas reguleeritavad turvahinged, 3 tk.  
 
Peapääsu välisuksele tänava pool on ette nähtud käiguosas klaaspaketist läbipaistev osa. 
Kasutatakse kolmekordset kirka tooniga klaaspaketti, välimised klaaspaketi kihid on ette nähtud 
karastatud klaasist. Välisukse klaaspakett ehitatakse sama konstruktsiooniga, kui akende ja 
klaasuste klaaspakett. Tagahoovi poolsel majanduspääsu uksel klaasiga osa pole ette nähtud.  
 
Välisuksed paigaldatakse samale kaugusele välisseina välispinnast kui aknad, so 130mm. Välisuste 
soojustuse kihti paigaldamisel kasutatakse joonkülmasilla vähendamiseks Linirec ehitusplaati. 
 



 
 
Välisuste spetsifikatsioonid koostatakse projekti järgmises staadiumis. Välisuste lingid, 
lukusüsteemid ja muud vajalikud tarvikud valitakse projekti järgmises staadiumis koos Tellijaga. 

1.4.5.3 Tõstuks 
Garaaži tõstuks on kavandatud soojustatud alumiiniumelementidest. Tõstuks koosneb 9 
horisontaalsest elemendist, ühe elemendi laius on 250mm. Elemendi soojusläbivuse väärtus on 
U=0,5W/m2K ja kogu paigaldatud tõstukse soojusläbivuse väärtus on U=1,0W/m2K. Tõstuks 
viimistleda mati pulbervärviga, viimistluse toon on ette nähtud punakaspruun RAL3000. Ukseplekid 
ja kinnituskruvid toon-toonis tõstuksega. 
 
Tõstuks on varustatud tõstemootori ja vastava automaatikaga. Tõstuks on avatav nii puldist, kui ka 
siseruumist lüliti abil. Tõstukse tootja nt OÜ Kinema, tõsteviis LHF-X.  
 
Lõplik tõstukse tüüp valitakse ehitusprojekti järgmises staadiumis. 

1.4.5.4 Katusaken 
Katusaken on soojustatud alumiiniumprofiilidest mitteavatav vitriinaken. Katusakna soojajuhtivus on 
ette nähtud U≤0,90 W/( m²K) ja klaaspaketi päikese kiirgusteguriga g=0,35. 
 
Katusakna 3x klaaspakett ehitatakse sama konstruktsiooniga, kui akende ja klaasuste klaaspakett. 
Klaaspaketis kasutatava klaasi toon on kirgas. Turvalisuse eesmärgil on klaaspaketi välimised 
klaasid lamineeritud. 
 
Katusakna raami toon seest on valge RAL 9010, väljast on helehall RAL 7040.  
 
Katusakna üksikasjalik lahendus antakse ehitusprojekti järgmises staadiumis. 

1.4.5.5 Siseuksed 
Siseuste loetelu ja täpsed tehnilised lahendused antakse ehitusprojekti järgmises staadiumis. 
. 

2 Hoone tehniliste nõuete osa 

2.1 Hoone välispiirete ja avatäidete arvutuslikud soojusläbivusarvud  
• välissein U≤0,12W/( m²K) 
• välissein soklis U≤0,12W/( m²K) 
• katuslagi U≤0,10W/( m²K) 
• põrand pinnasel U≤0,12W/( m²K) 
• aknad ja klaasuksed  U≤0,90W/( m²K) 
• välisuksed  U≤0,90W/( m²K) 
• katusaken U≤0.90 W/(m²K) 
• tõstuks  U≤1.00 W/(m²K). 

2.2 Hoone energiatõhusus 
Käesoleva ehitusprojektiga on saavutatud hoone energiatõhususarvuks ETA ≤80 kWh/m2a, seega 
kavandatud hoone energiaklass on A.  
 
Energiatõhususe arvutus ja energiamärgis antakse eraldi ehitusprojekti osaga. 

2.3 Hoone sisepinna temperatuuriindeksid 
Hoone sisepinna madalama temperatuuri kriitilisuse taseme määrab sisepinna temperatuuri, 
välistemperatuuri ja sisetemperatuuride omavaheline suhe ehk temperatuuriindeks fRsi. 
 



 
 
Kavandatud piirdetarindite sisepinna temperatuuriindeksid ei tohi langeda järgnevatest 
piirväärtustest allapoole: 

• sisepindadel ja külmasildadel fRsi >0,80; 
• aknaklaasidel ja -raamidel ning niiskuskindlal aknalaual fRsi >0,70. 

 
Temperatuuriindeksi piirväärtused lähtuvad niiskuskoormusest ning hallituse kasvu ja veeauru 
kondenseerumise vältimise kriteeriumidest. Kui ruumides on niiskuskoormus suurem (puudulik 
ventilatsioon, suur niiskustootlus), peavad hoonepiirded ja nende liitekohad olema paremini 
soojustatud. 

2.4 Hoone õhulekkearv 
Vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrusele nr 55 „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded“ ei tohi ületada hoone välispiirde keskmine õhulekkearv üht kuupmeetrit tunnis 
välispiirde ruutmeetri kohta m³/(h·m²). Hoone välispiirde keskmine õhulekkearv ei tohi ületada 
energiaarvutuses kasutatud väärtust.  
 
Vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 58 „Hoone energiatõhususe 
arvutamise metoodika“ on üksikelamu õhulekkearvu baasväärtus 6 m³/(h·m²). 

2.5 Hoone niiskusturvalisusele ja õhupidavusele esitatavad nõuded 
Hoone välispiire peab olema pikaajaliselt õhkupidav. Niiskuskonvektsiooni riski vältimiseks tuleb 
tarindi kriitilised sõlmed (näiteks seina ja vundamendi ning põranda ühendus, seina ja katuse 
ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviik) lahendada võimalikult õhkupidavatena.  
 
Väikeplokkidest seina õhupidavus põhineb plokkidesiseste õõnte täisvalamisel (betoonist 
õõnesplokid). Plokkseintesse tehtud süvendeid kaablite ja harutooside ning teiste 
installatsiooniobjektide jaoks peab samuti töötlema õhkupidavaks krohvimisega. Õhupidavuse 
tagamiseks vajalik krohvi paksus peab olema vähemalt 10 mm. 
 
Otstarbeka soojustuse määramisel tuleb lähtuda hoone energiatõhususe nõuetest, ruumi 
soojuslikust mugavusest ja hallituse ning kondensaadi vältimisest joon- ja punktsoojust läbivatel 
kohtadel, sisepindadel ja tarindites. Külmasilla suuremast soojusläbivusest põhjustatud madalam 
sisepinna temperatuur ja sellest tulenev suurem suhteline niiskus võib põhjustada tarindis või tarindi 
sisepinnal mikroorganismide kasvu, seina määrdumist või veeauru kondenseerumist veeks. 

2.6 Hoone heliisolatsioonile esitatavad nõuded 
Hoone heliisolatsioonile esitatavad nõuded on ehitusprojektiga määratud vastavalt standardile EVS 
842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. 
 
 
 
Seletuskirja koostas:   
Arhitekt Tõnu Laigu   
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
3 JOONISTE LOETELU 
AP-01 Asendiplaan 1:250 
 
AE-01 Vaade edelast 1:50 
AE-02 Vaade kirdest  1:50 
AE-03 Vaade loodest 1:50 
AE-04 Vaade kagust 1:50 
AE-05 I korruse plaan 1:50 
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põrandaliist 50x15mm

bituumen võõphüdroisolatsioon,

näit Weber.tec

soojustus, EPS 120 100mm

drenaažitoru

Ø100mm, kalle 0,5%

geotekstiil

killustik fr32/16

roostevabast terasest

sarrusvardad Ø8mm

s.500mm

vuugitihend

i=0.05

soklisiin koos tilgaprofiiliga

fssaadisüsteemi vuugitihendus

          servalint paksus 8mm,

          laius 80mm

tihendusmastiks 20mm

hoone ümber on 3m

ulatuses maapind

planeeritud kaldu 5%

kaldega hoonest

eemale

kõnnitee äärekivi

on fikseeritud

betooniga

Taldmiku all: ekstrudeeritud

vahtpolüstüreen XPS 700 kPa, nt

Styrofoam 700 SL-A-N

surveroome 2% deformatsiooni juures 250

kPa (EVS-EN 1606); veeimavus

pikaajalisel vette sukeldamisel <0,7%

(EVS-EN 12087)

SBS-kummibituumen

hüdroisolatsioon

betoonplaadi alune kile ja

müüritises olev SBS

kummibituumen rullmaterjal

ühendada hermeetiliselt teibiga

PÕRAND P1

1. 15mm Põrandalaudis / puitparkett

2.                   Laudise alusvaip / parketi liim

3. 100mm      Monoliitne raudbetoonplaat, pealispind lihvitud,

põrandakütte torustik plaadis

4.                   Polüetüleenkile paksusega 0,15 mm, kilepaanide

ülekate min 200 mm

5. 300mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS 100 SIlver

(λ

 D

≤0,030 W/(mK)),

                           paigaldatakse 3 kihis

6.                   Geotekstiil

7. 200mm      Tihendatud killustikalus pinnaseniiskuse tõusu

vältimiseks  ≥ 200mm, tihendusaste 95%

8.                   Planeeritud aluspinnas kaldega hoone alt välja

VÄLISSEIN VS1

1. 15mm        Krohvisüsteem

2. 300mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS Silver 60

(λ

 D

≤0,032W/(mK))

3. 140mm      Seinakonstruktsioon, monoliitne raudbetoon või

betoonist õõnesplokk nt Columbia kivi,

                             valada betooni täis

4. 10mm        Sile lubitsementkrohv

5.                   Siseviimistlus

VÄLISSEIN VS2

1.                   Pinnaviimistlus

2. 70mm        Sokli väliskiht, monoliitne raudbetoonplaat, pind

töödeldud impregneeriga nt REBA Sealing BS

3. 200mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS120 (λ

 D

≤0,035

W/(mK)), max veeimavus ≤ 2%

4. 140mm      Seinakonstruktsioon, betoonist õõnesplokk nt

Columbia kivi, valada betooni täis

5. 10mm        Sile lubitsementkrohv

6.                   Siseviimistlus

SILLUTISRIBA S1

1. 60mm        Graniidist kivid 100x100x60

2. 30mm        Paigaldusliiv

3. 200mm      Paekillustik, fr 16/32

4. 170mm      Keskliiv, kt=0,98

5. 100mm      Soojustus, vahtpolüstüreen, EPS120,

max veeimavus ≤ 2%

6. 50mm        Keskliiv, kt=0,98

7.                   Täitepinnas (kf≥0,5m/ööp)vajadusel

8.                   Olemasolev tihendatud pinnas

betoonäärekivi

80x200x1000,

Betoonalusel C12/15
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killustik fr32/16

geotekstiil

tsingitud terasest ehitusnurgik

150x150x5mm s.0.6m

õhukindel ja auru tõkestav

tihendusteip, näit. Contega Solid SL

montaaživaht 15mm

servalint paksus 8mm, laius 80mm

tihenev montaaživaht 10mm

tsingitud terasplekist PURAL

kattega veeplekk 0.7mm

tuulekindel ja veeauru

difunsioonile avatud

tihendusteip, näit

Contega Solid Exo

vahtpolüstüreen, EPS120 100 mm

max veeimavus ≤ 2%

roostevabast terasest

sarrusvardad Ø8mm

s.500mm

termopuidust soonitud terrassilauad

28x95mm

sügavimmutatud puidust

terassilaag 50x200mm  toetatud

maapinna kruvidele

soojustus, EPS 120 100mm

max veeimavus ≤ 2%
drenaažitoru Ø100mm

isesurvestuv bituumen-

polüuretaantihend, näit Penosil

tihendusmastiks 20mm

Taldmiku all: ekstrudeeritud

vahtpolüstüreen XPS 700 kPa,

nt Styrofoam 700 SL-A-N

surveroome 2% deformatsiooni

juures 250 kPa (EVS-EN 1606);

veeimavus pikaajalisel vette

sukeldamisel <0,7%

(EVS-EN 12087)

PÕRAND P1

1. 15mm Põrandalaudis / puitparkett

2.                   Laudise alusvaip / parketi liim

3. 100mm      Monoliitne raudbetoonplaat, pealispind lihvitud,

põrandakütte torustik plaadis

4.                   Polüetüleenkile paksusega 0,15 mm, kilepaanide

ülekate min 200 mm

5. 300mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS 100 SIlver

(λ

 D

≤0,030 W/(mK)), paigaldatakse 3 kihis

6.                   Geotekstiil

7. 200mm      Tihendatud killustikalus pinnaseniiskuse tõusu

vältimiseks  ≥ 200mm, tihendusaste 95%

8.                   Planeeritud aluspinnas kaldega hoone alt välja

VÄLISSEIN VS2

1.                   Pinnaviimistlus

2. 70mm        Sokli väliskiht, monoliitne raudbetoonplaat, pind

töödeldud impregneeriga nt REBA Sealing BS

3. 200mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS120(λ

 D

≤0,035

W/(mK)), max veeimavus ≤ 2%

4. 140mm      Seinakonstruktsioon, betoonist õõnesplokk nt

Columbia kivi, valada betooni täis

5. 10mm        Sile lubitsementkrohv

6.                   Siseviimistlus

PIR detail, ρ≥500kg/m

2

,
 λ

 D

≤
0,1 W/(mK)

100x190mm x ava laius, näit. Linirec

bituumen võõphüdroisolatsioon,

näit Weber.tec
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põrandaliist 50x15mm

servalint paksus 8mm, laius 80mm

tihendusmastiks 20mm

Taldmiku all: ekstrudeeritud

vahtpolüstüreen XPS 700

kPa, nt Styrofoam 700 SL-A-N

surveroome 2%

deformatsiooni juures 250 kPa

(EVS-EN 1606); veeimavus

pikaajalisel vette sukeldamisel

<0,7% (EVS-EN 12087)

Betoonplaadi alune kile ja

müüritises olev SBS

kummibituumen rullmaterjal

ühendada hermeetiliselt teibiga

näit. Extoseal Finoc

PÕRAND P1

1. 15mm Põrandalaudis / puitparkett

2.                   Laudise alusvaip / parketi liim

3. 100mm      Monoliitne raudbetoonplaat, pealispind lihvitud, põrandakütte torustik plaadis

4.                   Polüetüleenkile paksusega 0,15 mm, kilepaanide ülekate min 200 mm

5. 300mm      Soojustus, vahtpolüstüreen EPS 100 SIlver (λ

 D

≤0,030 W/(mK)), paigaldatakse 3 kihis

6.                   Geotekstiil

7. 200mm      Tihendatud killustikalus pinnaseniiskuse tõusu vältimiseks  ≥ 200mm, tihendusaste 95%

8.                   Planeeritud aluspinnas kaldega hoone alt välja







































Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

EPS 60 Silver 0,032

Linirec plaat 0,086

Tsementliivkrohv 1,000

Puit 0,130

Montaaživaht 0,100

XPS 5000 0,036

Sammumüraisolatsioon 0,037

Vineer 0,170

Pinnas 2,000

Poorbetoon Aeroc "Classic" 0,100

Klaasvill 0,038

Lubiliivkrohv 0,800

Kipsplaat 0,250

Kivivill 0,042

Klaas 1,000

EPS 100 Silver 0,030

EPS 120 Perimeeter 0,035

Betoon 2,000

Climate Conformal 0,040

EPDM kumm 0,250

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal
Soojuserijuhtivus

W/mK



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0844 W/m²K

0,1039 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4000 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 4450 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1795 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 27,1820 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1229 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 16,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,663

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,663 W/(m∙K)

0,483 W/(m∙K)

0,562 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,180 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,101 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,878

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-10



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-10



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-10



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0844 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4207 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 4295 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1400 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 55,6334 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2587 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 10,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 1,347

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,357 W/(m∙K)

1,154 W/(m∙K)

1,482 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,202 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,125 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,754

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Aken - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-11

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Aken - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-11



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Aken - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-11



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,4985 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3616 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,866

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,988 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,043 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,043 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,798

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) AE-12



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,2598 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3663 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 13,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,877

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,982 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,038 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,038 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,827

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K

0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 39,5621 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3600 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 14,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,862

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,965 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,029 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,029 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,832

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K

0,0665 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 2005 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1890 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 2340 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,3478 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0991 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 19,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,326

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,326 W/(m∙K)

0,271 W/(m∙K)

0,364 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,055 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,038 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,954

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-13

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-13



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-13



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K

0,0665 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1630 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1987 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 2075 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 41,0456 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3309 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 13,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,988

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,001 W/(m∙K)

0,932 W/(m∙K)

1,441 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,070 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,440 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,805

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-13

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-13



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-13



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7959 W/m²K

0,2013 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1495 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1065 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1280 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1070 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 47,4108 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2467 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,685

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,156 W/(m∙K)

1,448 W/(m∙K)

1,063 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) -0,291 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,093 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,785

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-14

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-14



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-14



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K

0,2013 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1825 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1070 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1585 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 17,4443 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1726 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 18,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,425

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,425 W/(m∙K)

0,360 W/(m∙K)

0,509 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,065 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,083 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,934

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-14

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-14



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused
0,1039 W/m²K

0,1039 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1538 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1538 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1538 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1538 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 3075 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,0993 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0667 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 20,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,205

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,319 W/(m∙K)

0,319 W/(m∙K)

0,319 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,0000 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,0000 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus  (üldmõõdud) -0,085 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,980
Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AE-19

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AE-19

Therm 7.5
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