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Abstract
Ailt, K. Development Project for Vana-Metste. Tartu, 2020. 46 pages, 5 photos, 3 tables,
1 illustrations, 15 A3 and 24 A4 format drawings. 12 appendices. Master’s thesis is
written in Estonian language.
The purpose of this master’s thesis is to purpose a building, which would create new
value to the landuse and design a Rural Tourism Center. The thesis carry the
architectural and building plans for the center, offering a structural solution and esthetics
at the same time. The building is designed with sense of human scale and all-well being
involved - human relationships to nature.
The manor complex is situated in Saarde parish in Pärnu county. The designed complex
consists of multifunction center house and four accommodation buildings, which three of
them is for 1-2 people and one for 12 people.
Drawings and construction details were created in Archicad 21.
Keywords: Architecture, Rural Tourism, Engineering, Thermal conductivity
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Sissejuhatus
Käesolevas magistritöö on käsitletud maaturismindusele suunatud keskuse loomist. See
hõlmab nii arhitektuurseid plaane, kui ka konstruktiivsete lahenduste välja töötamist –
arhitektuursest eskiisist kuni põhiprojekti staadiumini. Arhitektuurse idee tööprotsess viis
maaturisminduse radadele, mis resoneerub ka tänapäeva Uue maailma lävepakul
seismisega. Järjest enam suunatakse pilk maaelu poole, ning sellisele tarbijaskonnale on
just

käesolev

hoone

projekteeritud

- luua alternatiivseid meelelahutuskeskkondi

inimestele. Hoone kavandamisel on tekitatud dialoog Eesti ja Jaapani arhitektuurikeele
vahel, sest nende kahe kultuuri mõtteviisid kattuvad oma olemuselt suuresti, näiteks
inimese suhe loodusega.
Tegemist on Saarde vallas, Ristikülas asuva krundiga. Kinnistul on nii põllumaad, metsa,
kui ka rohumaad - puuduvad olemasolevad hooned, kuid atraktiivsena mõjub krundi lõuna
servast kulgev Reiu jõgi.
Projekteeritud hoone on kahekorruseline. Ruumiplaneeringus on arvestatud eri suuruste
gruppide kogunemisega ning võimalus korraldada erinevaid töötube. Esimesel korrusel
asub Seminari ruum, mis puhul on tähelepanu pööratud akustikale, pisike Teeruum, mis
on loodud privaatsema kuid avatud atmosfääri jaoks, ning suur köök. Teisele korrusele on
kavandatud saal, mille põranda konstruktsioon lubab

ka raskema sammuga inimesel

ennast vabana tunda, ilma et alumised kannatama peaks.

1. Üldosa
Alusdokumendid
Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist, kuupäev 20.märts 2020.

Normdokumendid
Üldised seadused ja määrused
•

Ehitusseadustik [RT I, 21.12.2019, 5]

•

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrus nr 97 “ Nõuded
ehitusprojektile” [RT I, 18.07.2015, 7]

•

Majandus- ja taristuministri 05.06.2015. a määrus nr 57 „Ehitise tehniliste
andmete loetelu ja arvestamise alused.“
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•

Majandus- ja taristuministri määrus 02.06.2015. a. nr 51 "Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu.

•

Majandus- ja taristuministri määrus 03.06.2015 a. nr 55 "Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded".

Ajalooline ülevaade
Metste krundid on koostajale perekondliku tähtsusega maa. On seal kunagi elanud tema
esivanemad, kellel oli võimas talukompleks. Teise maailmasõja ajal, 1943. aastal
perekond küüditati. Siberist naastes oli kompleksist jäänud vaid mõtteline hiilgus, sest
alles oli vaid saun ning laut. Ülejäänud hävitati. Teada on, et käsitletavas asukohas oli
koostaja vanavanaisa plaaninud uut ja uhkemat elamut. Selles vaimus on ka järgnev
magistritöö valminud. Taastada elu, mis kunagi sinna maha jäeti.
Olemas oleva olukord Ristiküla krundist. Pildistatud 2019.a sügisel.

Foto 1. Vana-Metste talu sauna varemed

Foto 2. Vana-Metste talu lauda varemed

Uue hoonekompleksi asukoht

Foto 3. panoraam kaldapealsest
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Foto 4. vaade Reiu jõele

Foto 2. vaade teepealt kaldale

Lähteülesanne
Lähteülesanne on koostatud käesoleva töö autori ning tema pereliikmete soovist arendada
ja tõsta olemasoleva krundi väärtust. Projekteeritud hoonestus on maaturismindusele
suunitletud. Ruumiprogramm peaks arvestama loogilist ruumisisest liikumist ning
märksõnaks oleks avarus. Projekteeritav kompleks peaks olema võimalikult isetoimiv tarbevesi, kanalisatsioon, küte, elekter. Olulisel kohal on ka hoone soojuslik toimimine.

Projekteerimistööde piiritlused
(3) Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine,
välja arvatud sadamas;
4) [kehtetu
5) maavara

– RT

I

kaevandamine;

6) mootorsõidukiga
maastikusõidukiga

sõitmine

sõitmine,

2007,
[RT

25,
I

väljaspool
välja

2007,
selleks

131 25,

jõust.

131 -

määratud

arvatud tiheasustusalal

01.04.2007]

jõust.
teid

ja

01.04.2007]
radu

ning

haljasala hooldustööde

tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku
veesõiduki veekogusse viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja
põllumajandustöödeks. [4]
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2. Asendiplaan
Maa-ala tehnilised andmed
Katastritunnus:

75601:005:0410

Lähi-aadress:

Jõekääru, Kalda küla, Saarde vald, Pärnu maakond

Sihtotstarve:

maatulundusmaa 100%

Krundi pindala:

10.11 ha
Sh

Haritav maa:

5.51 ha

Looduslik rohumaa: 0.41 ha
Metsamaa:

3.51 ha

Muu maa:

0.68 ha

Olemasolev olukord
Olemasolev hoonestus puudub. Krunt on haljastatud põlispuudega ning rohumaaga.
Projekteerimise käigus on säilitatud olemasolev haljastus. Sissesõidu tee ja jõeäär on
palitatud pajudega, ning jõeäärses osas on noor kuusik-männik. Pinnasereljeef on tasane.

Asendiplaani lahendus
Peahoone jääb krundi lõuna külge, mille vahetusse lähedusesse jäävad majutushooned.
Keskuse peasissekäik on põhja suunas ning põhjakülge jääb nii sissesõit kui ka parkla-ala.
Hoone ise on ligipääsetav kolmest suunast.
Haljastus jääb orgaaniliselt inimtegevusega kooskõlas arenema – tekitades sinna
viljapuude ala ning aialapikesed

3. Arhitektuur
Peamaja
3.1.1.

Üldine kirjeldus

Projekteeritud hoone puhul on tegemist Jaapani arhitektuuri metamorfoosuse mõtet
kandva käsitlusega. Metamorfoos oma ruumilahenduste aspektis, kus seinte vaheseinade
liigutamisega saab mõjutada atmosfääri – võimalus päevase valguse liikumisega kaasa
mängida. Orgaanilisust ja loodusega ühendumist kannab endas nii Eesti kui ka Jaapani
kultuuri ja vaimsust.

Jaapani arhitektuurikeele kõrval on sisse segatud ka Eesti

traditsioonilisemat ehitusmeetodeid. Siinpuhul tuleb mängu peegelvõlvid, lubikrohv,
savikrohv, pillirooplaadi kasutus. Materjalide valikus on fookuses looduslikud materjal.
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3.1.2.
Hoone

Ruumiplaan

keskseks

on

avar

ruum,

mille

kasutusotstarbeks

on

Seminariruum.

Tähelepanuväärne pind on jäetud Koridorile, mis seob Seminariruumi nii Teeruumi kui ka
väliruumiga. Teeruumi olemasolu on otsene viide jaapani kultuurile, kus teetseremooniad
on tähtsal kohal. Ruumi kasutust ruumi nimetus ei piira, pigem on mõtet suunav.
Köök on kavandatud avaraks ning söögitoa otstarvet kandvaks. Suur köök annab
võimaluse korraldada kokanduskunsti hõlmavaid töötubasi. Köögist viib tee Talveaeda,
mida on võimalus kasutada ka kasvuhoonena – värske saadus kohe lauale. Köögile on
planeeritud ka abiruum. Läbi köögi saab nii tualetti kui ka pesuruum ning sauna.
Pesuruumist viib uks läbi eeskoja välja. Hoone on ligipääsetav kolmest suunast.
Koridorist viib trepo teisele korrusele, kus asuvad saal, terrass ja rõdu. Teine korrus on
väga valgusküllas suure klaasfassaadi tõttu.

3.1.3.
Projekteeritud

Seinad
hoonete

Puitkonstruktsioon
seesmiselt

kandekonstruktsiooniks

kaetakse

paigaldatakse kaks

väliselt

on

puitkarkass

tuuletõkkeplaadiga

50x150

mm.

(soonühendusega)

lisasoojuskiht, kogupaksusega 100 mm.

ning
Kahe

lisasoojustuskihi vahel paigaldatakse aurutõke. Aurutõkke puhul peab jälgima, et seina,
põranda ja katuse liitekohtades paigaldatakse erinevate konstruktsioonide aurutõkked ülekattena, mille minimaalne pikkus on 150 mm. Seina ja katuse liitekohas ehitatakse
painduva kipsplaadi abil peegelvõlvid, mis hiljem krohvitakse üle. Peegelvõlvid hoiavad
õhu ruumis ringlemas ning niiviisi paraneb ka hoone sisekliima.
Teisel korruse saali lõunakülje välisseinaks on klaasfassaadisüsteem ALUWIN klaasfassaadisüsteem MB TT50 ( U=0.6 W/m2K). Tegemist on kolme kordse klaaspakett
akendega. Väline klaas on isepuhastuv nn intelligentne klaas, nt SGG BIOCLEAN,
klaasfassaadil peab olema ka päikesekaitse. Klaasfassaad lahendatakse tootja ja tellija
poolse koostööna. Klaasfassaadile paigaldatakse linde eemale hoidev spetsiaalne UVmustriga kile, nt BirdShade.
VS-1 kandev välissein (vt. LISA: Joonis 13/38)
-

Välisviimistlus - lubikrohv

-

Puitkiud-tuuletõkkeplaat, 22 mm, nt nt soonühendusega Steico universal(dry)

-

Puitkarkass, 50x200mm;
Karkassi vahelmineraalvill 200mm, nt Isover Premium 33

-

Roovitus, 50x50mm
Roovituse vahel mineraalvill 50mm, nt Isover Premium 33

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Roovitus, 50x50mm

-

Roovituse vahel mineraalvill 50mm, nt Isover Premium 33
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-

Kipsplaat GFK13, 12.5mm

-

Hõre pilirooplaat või nakkekrunt

-

Siseviimistlus - savikrohv

VS-2 kandev välissein ilma soojustuseta
-

Välis-viimistlus - lubikrohv

-

Puitkiud-tuuletõkkeplaat, 22 mm, nt nt soonühendusega Steico universal (dry)

-

Puitkarkass, 50x200mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200mm, nt Isover Premium 33

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Kipsplaat GFK13, 12.5mm

-

Hõre pilirooplaat või nakkekrunt

-

Siseviimistlus - savikrohv

3.1.4.

Põrandad

Põrandad on projekteeritud alt tuulutavateks. Põranda kandvaks konstruktsiooniks on
puittalad, 50x200 mm, mis paigaldatakse sammuga 600 mm (vt LISA: Joonis 6/38).
Põranda

jäigastamiseks

ehitusplaatidega.

ja

läbivajumiste

Põrandakonstruktsiooni

ennetamiseks
sisse

on

kaetakse

paigaldatud

laagid

jäikade

põrandaküttetorud.

Põrandaaluse kontrollimiseks on paigaldatud kööki ja koridori kontrollpõrandaluugid,
mõõtudega 500x500 mm.

Vastavalt ruumile on ka viimistluskiht erinev ning toodete

paigaldamisel tuleb juhinduda tootja poolsetest soovitustest.
P-1 (vt. LISA: Joonis 12/38)
-

Puitparkett, 15 mm, nt Barlinek laudparkett, toon: Balsamico, lakitud matt,
faasita, toonitud mesi-pruun

-

Vahekiht sammumüra summutamiseks ja niiskustõkkekaitseks – spetsiaalne
parketi alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht – nt Acousticmat AM-GF1-730

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Puitlaastplaat, 22 mm

-

Soojusjaotusplaat ja põrandaküttetoru

-

Tihe laudis, 28x120 mm

-

Laagid, 50x50 mm, vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33

-

Põrandatalad, 50x200 mm, mineraalvill 170 mm, nt Isover Premium 33

-

Tuuletõkkeplaat, 30 mm , nt Isover RKL

-

Tuuletõkke toetuslauad, 22x100 mm
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3.1.5.

Vahelagi

Vahelae kandekarkass on puittaladest 50x200 mm. Põrand teostatakse kui „ujuv põrand“.
Sammumüra summutusplaadi peale paigaldatud sulundiga puitlaastplaat jääb välisperimeetri seinast 50 mm kaugusele. Seina äär tihendatakse villaribaga. „Ujuva
põrandaga“ hoitakse ära sammumüra ülekandumist kandekonstruktsiooni kaudu.
Vahelae puhul on kasutatud ka keskkonna ja sisekliima sõbralikumat puitkiudvilla.
VL-1 Vahelagi köögi ja saali vahel (vt LISA: Joonist 17/38)
-

Põranda viimistlus: Puitparkett, 15mm, nt Barlinek laudparkett,

-

Spetsiaalne parketi alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht

-

Niiskustõke: PE-kile, 0.2 mm, 200 mm ülekattega

-

Sulundiga puitlaastplaat, 22 mm

-

Sammumüra summutusplaat 30 mm, nt Isover FLO

-

Puitlaastplaat OSB , 22 mm

-

Laetala 75x200 mm, samm 600 mm
Villalkiht laetalade vahel 100 mm, nt puitkiudvill Steico Flex

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Õhkvahe, roov 50x50 mm, risti laetaladega

-

Sisevoodrilaud, 12x120 mm, nt Rustik Capuccino

VL-2 Vahelagi pesuruumi ja saali vahel
-

Põranda viimistlus: Puitparkett, 15mm; nt Barlinek laudparkett,

-

Spetsiaalne parketi alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht

-

Niiskustõke: PE-kile, 0.2 mm, 200 mm ülekattega

-

Sulundiga puitlaastplaat, 22 mm

-

Sammumüra summutusplaat 30 mm, nt Isover FLO

-

Puitlaastplaat OSB , 22 mm

-

Laetala 75x200 mm, samm 400 mm
Villakiht laetalade vahel 100 mm, nt puitkiustvill Steico Flex

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Õhkvahe, roov 50x50 mm, risti laetaladega

-

Roovitus, 50x50 mm, piki laetaladega

-

Laudis, risti laetaladega

3.1.6.

Katused

Peahoone katusekatteks on SBS rullmaterjaliga katus (vt LISA: Joonis 14/38 - KL-1),
kivikatus (vt LISA: Joonis 15/38 - KL-2) ja murukatus (vt LISA: Joonis nr 16/38 – KL-3)
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SBS rullmaterjaliga katus ja murukatus on kaldega 3°, kivikatuse puhul on kalle 20°.
Kõikide katusetüüpide konstruktsiooniks on sarikad ristlõikega 50x200 mm.
Murukatuse (KL-3) puhul jääb kalde nurk piisavalt väikseks, et täiendavaid meetmeid
kasvupinnase ära uhtumise hoidumiseks ei ole vaja kasutusele võtta. Kasvupinnase
paksus jääb 70...160 mm vahele. Katusehaljastuse taimestik valitakse vastavalt
ekstensiivsele murukatusele sobilikud kanarbikud, nelgilased või nurmikud.
[9] Murukatus aitab hoida stabiilsemat sisekliimat ning on keskkonnasõbralikkuse
perspektiivis mõistlik valik.
Kõikide katusekonstruktsioonide puhul paigaldatakse aurutõke välisseina omaga min 150
mm ülekattega.
Lagede

viimistluskihiks

on

peamiselt

krohv,

välja

arvatud

saali

lagi,

kus

on

laeviimistlusena kasutatud sisevoodrilauda 12x120 mm, nt Rustik Capuccino.
KL-1 – Katuslagi SBS rullkattega, kaldega 3° (vt LISA: Joonis 14/38)
-

2x SBS rullkatusekate

-

Soonega Puitlaastplaat, 22 mm

-

Tuulutusroov, 45x95 mm, sammuga 400 mm, risti sarikatega

-

Hingav aluskate, Tyvek Pro

-

Tuuletõkkeplaat, punnsoonühendusega jäik mineraalvill, 30 mm,nt Isover RKL-31

-

Sarikad, 50x200 mm, s 600 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 600 mm;
Roovide vahel mineraalvill Isover Premium 33

-

Kipsplaat GKF13, 12,5 mm

-

Hõre roomatt või nakkekrunt

-

Savikrohv, toon: valge

KL-2 – Katuslagi kivikatus, kaldega 20° (vt LISA: Joonis 15/38)
-

Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall angoob

-

Roovitus 32x50 mm, risti sarikatega, samm vastavalt tootjapoolsele juhistele

-

Distantsliist, 22x50 mm, s 600 piki sarikaid

-

Hingav aluskate, nt Tyvek Pro

-

Tuuletõkkeplaat, 30 mm, mineraalvill Isover RKL-31

-

Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
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-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Roovitus risti sarikatega, 50x50 mm, s 600 mm;
Roovide vahel 50 mm mineraalvill, nt Isover Premium 33

-

Kipsplaat GKF13, 12.5 mm

-

Hõre roomatt või nakkekrunt

-

Siseviimistlus, savikrohv

KL-3 – Murukatus, kaldega 3° (vt LISA: Joonis 16/38)
-

Taimestik

-

Kasvupinnas-kerghuumussegu, 120 mm (70..160 mm)(60-120 kg/m2)

-

Vett akumuleeriv kiht – kivivill 50 mm, nt RoofRock 30 E

-

Filterkiht – juuretõkkematt, nt Garden Seasonsi

-

Drenaažikiht – kergkruus 30 mm, fraktsiooniga 4...10 mm

-

Veekindel geomembraan 2 mm, nt Firestone EPDM

-

2xSBS rullmaterjal 2x4 mm

-

Niiskuskindel Vineerplaat 18 mm (Aluskatus – isolatsioonikiht)

-

Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33

-

Aurutõke, nt Isover Vario Xtra

-

Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 400 mm;
Roovide vahel vill Isover Premium 33

-

Kipsplaat GKF13, 12,5 mm

-

Hõre roomatt või nakkekrunt

-

Savikrohv, toon: valge

3.1.7.

Siseseinad

Interjööris on kasutatud looduslikke ehitusmaterjale, näiteks savikrohv kuivades ruumides
ja lubikrohv märgades. Savikrohvi toonimiseks kasutatakse looduslikke pigmente. Kõikide
siseseinte viimistluskihtide toonid on soojad, valgeks krohvitud lubiseinad välja arvata.
Seinu jäigastava puitlaastplaadi pinnale kinnitatakse pillirooplaat, mis on alupinnaks
krohvile. Siseseinte heliisolatsiooniks on klaasvilla asemel kasutatud puitkiudvilla, mis on
hoone sisekliimale parem valik. Puitkiudvill ei sisalda nahka ärritavaid osakesi.
Siseseinte puhul on kandekarkassiks puitprussid vastavalt seina funktsioonile – kandev vs
mittekandev. Kandvate seinte karkass on 50x150 mm ning mittekandvate seinte karkassi
ristlõikega 50x70 mm.

18/46

SS-1 Kandev sissein (vt LISA: Joonis 18/38) - villakihiga
-

Viimistlus, savikrohv

-

Pillirooplaat 25 mm

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Karkass 50x150 mm,
Karkassi vahel 150 mm, nt Puitkiudvill Steico flex 160 mm

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Pillirooplaat, 25 mm

-

Viimistlus, savikrohv

SS-2 mitte-kandev sisesein - villakihiga
-

Viimistlus, savikrohv

-

Pillirooplaat 25 mm

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Karkass 50x70 mm,
Karkassi vahel 150 mm, nt Puitkiudvill Steico flex 160 mm

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Pillirooplaat 25 mm

-

Viimistlus, savikrohv

SS-3 mittekandev sisesein - villakihita
-

Viimistlus, savikrohv

-

Pillirooplaat 25 mm

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Karkass 50x70 mm,

-

Puitlaastplaat OSB, 10 mm

-

Pillirooplaat 25 mm

-

Viimistlus, savikrohv

SS-4 mittekandev sisesein sauna ja pesuruumi vahel
-

Lubikrohv

-

Niiskuskindel ehitusplaat, nt Tulppa plaat, 20 mm

-

Seinakarkass, 50x100 mm

-

Soojusisolatsioon, 30 mm, nt FF-PIR 30 Sauna

-

Tuulutusvahe, püst-roovid 50x50 mm, sammuga 600 mm

-

Sauna voodrilauad, nt termokuusk harjatud STP 15x90 mm
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3.1.8.

Avatäited

Aknad

Peahoone puhul on kasutatud 4 erinevat aknatüüpi (vt LISA: Joonis 30/38 ja 31/38 )
Aknad on peamiselt sissepoole avatava

raamiga nn saksa tüüpi aknad ja tiheda

raamijaotusega Viking Window DK88 puitaknad
Soojusjuhtivusega U= 0.74 W/m2K. Mürasummutusega Rw = 34 dB (-2,-5) – standard
klaasidega. Tegemist on 50 mm paksuse 3-kordse klaaspaketiga, millel on kaks
selekttiivklaasi ja argoontäitega.
Akna välised raamid on värvitud valgeks (tootja poolsel värvikaardil toon TM-1703) ja
sisemised raamid peitsitakse helepruuniks, tootja poolsel värvikaardil toon TM-1703.

Uksed
Välisuksed paiknevad hoonel kolmes suunas. Põhja kaares paikneva peasissekäiguks on
ühepoolsed topelt-tihendiga puituks. Lõunaterrassile pääseb läbi liugukse. Talveaia ja
ülemise korruse rõdu uksed on identsed – kahepoolse topelt-tihenditega puituksed. Tootja
poolsed deklareeritud soojusjuhtivused varieeruvad U=0.6-0.8 W/m2K vahel (Jeld-Wen).
Välisuste spetsifikatsioonid on vt LISA: Joonis 30/38 – 34/38.

4. Sisearhitektuur
Avatäited
4.1.1.

Siseuksed

Eeskodade vahelised siseuksed on topelt-tihenditega puituksed, et hoida ära külma ruumi
õhu kandumist köetavatesse ruumidesse. Köögi osas on uksed minimalistlikud ja spooniga
kaetud. Kuigi WC uks on liugavatav, on ta abiruumi ja eesruumi uste viimistlust järgiv.
Seminari ruumis uksed helikindlamad – põhja poolsed liuguksed helipidavusega 35 dB ja
nii ida kui

ka lõunasuunalised liuguste klaaspakett sisaldab endas spetsiaalset

helisummutavat PVB-kilet, nt Viking Window poolt pakutud klaasivalikus SGG STADIP
SILENCE, mis lisaks helikindlusele teeb klaasi ka UV-kiirguskindlamaks.
Välisuste spetsifikatsioonid vt LISA: Joonis 34/38 – 38/38.
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Interjööri viimistlusmaterjalid
Ruum nr. 1. Eeskoda – 3.0 m2
Ruum nr. 11 Eeskoda – 3.1 m2

Peenviimistlus krohv,

Sein

Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv, valge

Universiaalplaat Sysley
Põrand
Külmakindel (ISO 1054512)

Peenviimistlus krohv,

Lagi

Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv, valge

Ruum nr. 2. Koridor – 64.4 m2

Sein

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv, valge
ja karamell
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Põrand

PARKETT TRK Noble tamm
Chelsea õlivaha

Lagi

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv, valge

Ruum nr. 3 Seminariruum – 29.6 m2

Seinad

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv, valge

Seinale on paigutatakse
männiokastest OKKA
akustilised paneelid, valge
ja hall

Põrand

Vastupidava lakiga
viimistletud naturaalne
korkpõrand; nt
Korkparkett LI&CO Mikado
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Peenviimistlus krohv,
Lagi
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv valge

Ruum nr. 4 Teeruum - 10.0 m2

Seinad

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv valge

Põrand

Tumedaks peitsitud
laudpõrand
Nt. Tikkurila 3451
Mahagon

Lagi

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv valge
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Ruum nr. 5 Köök – 41.0 m2 ;
Ruum nr. 6 Abiruum - 3.2 m2;
Ruum nr. 7 WC – 2.3 m2
Ruum nr. 8 Eesruum – 2.1 m2
Seinad

Saviukumaja savi
peenviimistluskrohv, sinine

Põrand

Univeraalplaat Cezzane
Külmakindel (ISO 1054512)

Lagi
Sisevoodrilaud,12x120mm,
Nt Rustik Capuccino

Ruum nr. 7 Pesuruum
Seinad
Lubikrohv
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Põrand
Põrandaplaat
Batista Steel
59.7x59.7 mm

Lagi

Vanutatud laudis

Ruum nr. 8 Saun
Sein

termokuusk harjatud STP

Põrand

15x90 mm, vanutatud

Lagi

Ruum nr. 12.
Seinad

Peenviimistlus krohv,
Nt Saviukumaja Savi
peenviimistluskrohv valge
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Põrand
Sisevoodrilaud,12x120mm,
Nt RustikCapuccino

Lagi
Hele puitparkett, 15 mm
Nt Barlinek toon – Tamm
Gentle
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5. Konstruktsioon
Konstruktiivses osas tuleb teostada täiendavaid kontrollarvutusi.

Vundament
Vundament on valatakse madalvundamendina. Paksusega 300 ja 500 mm, vastavalt
Vundamendi plaanile, vt LISA: Joonis 5/38. Rajatakse ka postvundamendid 300x300 mm,
400x400 mm ja 500x500 mm.
Põranda aluse ruumi tuulutamise tarbeks tuleb teostada vundament nõnda, et
vundamendi seinas oleks Ø 80 mm tuulutusavad, sammuga 1 m.
Vundamendile tuleb teostada kontrollarvutused.

Seinad
Seina kandekonstruktsioon on puitkarkass 50x150 mm. Postid paigaldussammuks on 600
mm. Talveaia põhjapoolsel küljel ehitatakse ~600 mm maakivist müür. Müür on hoone
kandekonstruktsioonist eraldi seisev.

Põrandad
Aluspõranda

kandekonstruktsioon

on

50x200

mm

puittalad,

mis

toetuvad

betoonvundamendile 600 mm sammuga. Puitkonstruktsioon ja betooni isoleeritakse
omavahel hüdro-isolatsiooniga, nt SBS rullmaterjaliga. Põrandatalade paiknemine on välja
toodud vt LISA: Joonis 6/38 ja 7/38.

Katused
Katuse

kandekonstruktsioon

on

50x200

mm

puittalad,

sammuga

600

mm.

Katusekandjate plaan on välja toodud vt LISA: Joonis 8/38 ja Katuseplaan vt LISA: Joonis
4/38.

Postid ja talad
Projektis välja toodud postide ja talade ristlõigetele peab teostama kontrollarvutusi.
Sõlmede joonistel näidatud talad on referentsiks tugevusarvutute tegemiseks.
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6. Soojustehniline analüüs v soojuslik toimimine
Soojusjuhtivuse arvutamine
Piirde soojapidavus arvutamisel on lähtutud standarditest :
•

EVS-EN ISO 6946:2017 – Hoonete piirdetarindid ja komponendid. Soojustakistus
ja soojusläbivus. Arvutusmeetodid.

•

EVS-EN ISO 13370:2017 – Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse.
Arvutusmeetodid.

•

EVS 908-1:2016 - Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1:
välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire

Tabel 6.1 Pinnakihtide soojatakistus m2K/W
Soojusvoolu suund
Üles

Horisontaalne

Alla

Rsi,

0.10

0.13

0.17

Rse,

0.04

0.04

0.04

Tuulutava katusekonstruktsiooni puhul arvestatakse ainult õhkvahest sissepool olevaid
kihte. $./ = $.1
Mittehomogeenne piirdetarindi soojustakistust arvutatakse valemiga:
$% =

Kus

$%2 + $%22
,
2

[6.1]

(7/9:;)

$%

on piirdetarindi kogusoojustakistus, m: K/W

$% ′

on mittehomogeensete kihtide piirdetarindi kogusoojustakistuse ülemine

piirväärtus (vaadeldakse piirde pinnaga risti olevaid sektsioone), m: K/W
$% ′′

on mittehomogeensete kihtide piirdetarindi kogusoojustakistuse alumine

piirväärtus (vaadeldakse piirde pinnaga paralleelselt olevaid kihte), m: K/W
Kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus arvutatakse järgmise valemiga:
$%2 =

Kus

!@ + !@ + ⋯ + !B
,
!@
!C
!B
+
+
⋯
+
$%@ $%C
$%B
!@ … !B

(9: ;/7)

[6.2]

on piirde üksikute sektsioonide osapindalad, m:

$%@ … $%B on piirde üksikute sektsioonide soojustakistused, m: K/W
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Kogusoojustakistuse alumine piirväärtus arvutatakse piirdetarindi pinnaga
paralleelselt olevate kihtide ühemõõtmeliste soojusvoogude summana valemist:
$%22 = $./ + $E + $: + ⋯ + $B + $.1 ,
kus

(9: ;/7)

$./

on sisepinna soojustakistus, m: K/W

$E ; $G ; $B

on iga kihi soojustakistus, mis arvutatakse soojuslikult

[6.3]

homogeensena või mittehomogeensena, m: K/W
on piirde välispinna soojustakistus, m: K/W

$.1

Kihi soojustakistus HI avaldub valemiga
$G =

!G@ + !GC + ⋯ + !GB
,
!G@ !GC
!GB
+
+
⋯
+
$G@ $GC
$GB

kus

(6.4)

(9: ;/7)

!G@ … !GB

on mittehomogeense kihi üksikute osade osapindalad, 9:

$G@ … $GB

on mittehomogeense kihi üksikute osade soojustakistused, m: K/W

Maksimaalne arvutusviga leitakse valemiga
J=

$%2 − $% ′′
× 100%
2 × $%

(6.5)

Piirdetarindi soojusjuhtivus arvutatakse valemiga
& = 1/$% ,

(7/9: ;)

(6.6)

Piirdetarindiosa soojuskadu arvutatakse valemiga
Φ = ! × &,
Kus

(7/;)

(6.7)
:

!

on piirdetarindi pindala, 9

&

on piirdetarindi soojusjuhtivus, 7/9: ;

Välja toodud arvutus käik on vastavalt standardile EVS-EN ISO 6946:2017 [3]
Järgnevalt on esitatud materjalide soojajuhtivuse tabel, mille väärtusi on võetud
soojusjuhtivuste ja soojakadude arvutamisel arvesse.
Tabel 6.2 Materjalide sooja-erijuhtivus

SoojaNr

erijuhtivus,

Materjal

λn, W/m·K
1

Tuuletõkkeplaat, isover RKL 31

0.031

2

mineraalvill Isover Premium 33

0.033

3

Puit

0.13
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4

Kipsplaat GFK13

0.22

5

Puitkiudtuuletõkkeplaat Steico

0.048

6

Puitlaastplaat OSB

0.13

7

Finnfoam XX FL-300

0.033

8

Betoon

2.0

Väliseinte soojusjuhtivus
Joonis 6.1. Välisseina VS-1 lõige

Tuuletõkkeplaadina on valitud puitkiud-tuuletõkkeplaat Steico. Plaat on ökoloogiline ja
taaskasutatav ja plaat võimaldab krohvi paigaldamist otse plaadile.
Järgnevates arvutustes ei arvestata kipsplaadi soojustakistust.
VS-1 seinakonstruktsioonis kasutatud materjalide sooja-erijuhtivused vastavalt tabelile
6.2
P.Q1/RS = 0.048 7/9;
PWX1Y/ZY[[ = 0.033 7/9;
PWZ/Q = 0.13 7/9;
Vastavalt tabelile 6.1 on välisseina soojustakistused $./ ja $.1 järgmised:
$./ = 0.13 9: ;/7
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$.1 = 0. 04 9: ;/7
$WZ/Q = 0.13 +

0.06
0.2 0.05
9: ∙ ;
+
+
+ 0.04 = 3.34
0.048 0.13 0.13
7

$.SS`Z.QZ. = 0.13 +

0.06
0.2
0.05
9: ∙ ;
+
+
+ 0.04 = 8.99
0.048 0.033 0.033
7

$WZ/QbWX1Y/ZY[[ = 0.13 +

0.06
0.2
0.05
9: ∙ ;
+
+
+ 0.04 = 4.47
0.048 0.13 0.033
7

$WX1Y/ZY[[bXSSd = 0.13 +

0.06
0.2
0.05
9: ∙ ;
+
+
+ 0.04 = 7.86
0.048 0.033 0.13
7

Kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.2
$%2 =

0.05 + 0.55 + 0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 7.63
0.05 0.55 0.05 0.55
7
3.34 + 8.99 + 4.47 + 7.86

Mittehomogeensete materjalikihtide soojustakistused arvutatakse valemiga 6.4
50 mm paksuse soojustuse ja roovide soojustakistus:
$GE =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 1.22
0.05
0.55
7
0.05 + 0.05
e0.13f e0.033f

200 mm paksuse soojustuse ja karkassi soojustakistus:
$G: =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 4.87
0.05
0.55
7
0.2 + 0.2
e0.13f e0.033f

Kogu soojustakistuse alumine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.3
$%22 = 0.13 +

0.06
9: ∙ ;
+ 1.22 + 4.87 + 0.04 = 7.50
0.048
7

Piirdetarindi kogusoojustakistus arvutatakse valemiga 6.1
$% =

7.63 + 7.50
9: ∙ ;
= 7.57
2
7

Piirdetarindi soojusjuhtivus arvutatakse valemiga 6.6

&=

1
7
= 0.13 :
7.63
9 ∙;

Maksimaalne suhteline arvutusviga arvutatakse valemiga 6.5
J=

7.70 − 7.56
× 100% = 0.88 %
2 × 7.63
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Vastavalt joonistele (vt LISA: Joonis 2/38 – Esimese korruse plaan, LISA: Joonis
3/38 - Teise korruse plaan, LISA: Joonis 9/38 - Vaade põhjast , Vaade lõunast,
LISA: Joonis 10/38 - Vaade idast, Vaade läänest) arvutatakse VS-1 Välisseina
piirdetarindi pindala:
AhijE = (2.96 ∗ 3.42 − 1.2 ∗ 1.2) + (2.51 ∗ 10.38 − 2.1 ∗ 2.1) + (1.02 ∗ 6.05 − 2.5 ∗ 0.4) + 2.9 + 16.2 +
(16.3 − 2.1 ∗ 0.8) + (2.96 ∗ 3.42 − 1.2 ∗ 1.2) + (46.7 − 4.0 ∗ 2.1 − 3 ∗ 1 ∗ 1.5) + (5.5 − 2.5 ∗ 0.4) +
[50.9 − 2 ∗ 1.5 ∗ 2.1 − 2(1 ∗ 1.5)] + 5.2 + (5.3 − 1 ∗ 1.5) + (8.4 − 1 ∗ 1.5) + e11.7 −

n(.op
:

f = 204.6 9:

Välisseina VS-1 soojakadu arvutatakse valemiga 6.7
ΦhijE = 204.65 × 0.13 = 26.6 7/;

Alt tuulutatav põranda soojusjuhtivus
Alt tuulutatava põranda soojusjuhtivuse arvutamisel on järgitud standardit EVS -EN ISO
13370:2017 Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid. [4]
Alt tuulutatava põranda soojusjuhtivus arvutatakse valemiga
1
1
1
=
+
& &q &r + &G
kus

(6.8)

&q

on põranda U-väärtus, W/m2K

&r

on pinnase soojusjuhtivus , W/m2K

&G

on põrandaaluse osa ekvivalente U-väärtus, W/m2K

Pinnase soojusjuhtivus arvutatakse valemiga
&r =
kus

1
,
$r

(6.9)

(7/9:;)

$r

on pinnase soojustakistus, 9: ;/7

ning valemiga

&r =

kus

2∗P
s ∗ "′
ln w
+ 1x
s ∗ "′ + tr
tr

(6.10)

tr

on pinnase ekvivalentne paksus, m

"′

on põranda tunnusmõõde, m

P

on külmumata pinnase soojuserijuhtivus, 7/9;
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Pinnase ekvivalentne paksus arvutatakse valemiga
(6.10)

tr = y + P($./ + $r + $.1 )
Põrandaaluse osa ekvivalente U-väärtus arvutatakse valemiga
&G = 2 ×
Kus

ℎ&{
|}~{
+ 1450 ×
"′
"′

(6.11)

ℎ

on põranda pealispinna kõrgus maapinnast, 9

&{

on põrandaaluse osa seinte soojusjuhtivus, 9: ;/7

|

on ventilatsiooniavade pindala perimeetri pikkuse kohta, 9: /9

}

on keskmine tuulekiirus 10 m kõrgusel, 9/•; Eestis mandriosas } = 4 9/•

~{

on tuulevarju tegur, avatud maastiku puhul on ~{ = 0.1

"′

on põranda tunnusmõõde

Põranda tunnusmõõde arvutatakse valemiga
"2 =

!
0,5 × Ä

Kus

A

on põranda pindala, m2

P

on põranda välisperimeeter, m

(6.12)
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Joonis 6.2. Alt tuulutava põranda P-1 lõige:

P-1 seinakonstruktsioonis kasutatud materjalide sooja-erijuhtivused vastavalt tabelile
6.2
PWX1Y/ZY[[ = 0.033 7/9;
PWX1Y/ZYÅÇÉ = 0.031 7/9;
PWZ/Q = 0.13 7/9;
Vastavalt tabelile 6.1 on põranda soojustakistused $./ ja $.1 järgmised:
$./ = 0.17 9: ;/7
$.1 = 0. 04 9: ;/7
•

Põranda ÑÖ väärtus:

$q_E_WZ/Q = 0.17 +
$q_:_d/áá = 0.17 +

0.10 0.170 0.03
+
+
+ 0.04 = 2.52 9: ;/7
0.13 0.13 0.13

0.10 0.170 0.03
+
+
+ 0.04 = 9.36 9: ;/7
0.033 0.033 0.031
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$q_[_d/áá = 0.17 +

0.10 0.170 0.03
+
+
+ 0.04 = 4.78 9: ;/7
0.033 0.13 0.13

$q_à_d/áá = 0.17 +

0.10 0.170 0.03
+
+
+ 0.04 = 7.10 9: ;/7
0.13 0.033 0.031

Kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.2
$%2 =

0.05 + 0.55 + 0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 7.20
0.05 0.55 0.05 0.55
7
+
+
+
2.52 9.36 4.78 7.10

Mittehomogeensete materjalikihtide soojustakistused arvutatakse valemiga 6.4.
100 mm paksuse soojustuse ja laagide soojustakistus:
$GE =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 2.43
0.05
0.55
7
0.10 + 0.10
e0.13f e0.033f

200 mm paksuse soojustuse ja põrandatalade soojustakistus:
$G: =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 4.90
0.05
0.55
7
0.20 + 0.17
0.03
e0.13f e0.033 + 0.031f

Kogu soojustakistuse alumine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.3
$%22 = 0.17 + 2.43 + 4.90 + 0.04 = 7.55

9: ∙ ;
7

Piirdetarindi kogusoojustakistus arvutatakse valemiga 6.1
$% =

7.20 + 7.55
9: ∙ ;
= 7.38
2
7

Piirdetarindi soojusjuhtivus arvutatakse valemiga 6.6

&q =

1
7
= 0.14 :
7.38
9 ∙;

Maksimaalne suhteline arvutusviga arvutatakse valemiga 6.5

J=

â.:(jâ.ää
:×â.[ã

•

× 100% = −2.32 %

Pinnase soojusjuhtivus Ñå väärtus:

Põranda pindala:
! = 5.14 ∗ 2.14 + 3.42 ∗ 3.45 + 16.68 ∗ 9.07 = 174.09 9:
Põranda välisperimeeter:
Ä = 1.11 + 2.14 + 5.14 + 10.42 + 3.4 + 3.42 + 3.45 + 3.42 + 2.22 + 16.82 + 9.07 = 62.75 9
Põranda tunnusmõõde arvutatakse valemiga 6.12
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"2 =

174.09
= 5.55 9
0,5 × 62.75

Pinnase ekvivalentpaksus arvutatakse valemiga 6.10
tr = 0.4 + 2.0(0.17 + 0 + 0.04) = 0.82 9
Pinnase soojusjuhtivus Ué väärtus arvutatakse valemiga 6.9
&r =

2 ∗ 2.0
s ∗ 5.27
ln è
+ 1ê = 0.68 7/9: ;
s ∗ 5.55 + 0.82
0.82

•

Põrandaaluse osa ekvivalentne U-väärtus ÑI

Ventilatsiooniavade pindala perimeetri pikkuse kohta
| = π ∗ 0.04: = 0.005 9: /9
Sokli seina soojusjuhtivus:
- Krohv
- Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm, nt frees-servadega Finnfoam FL-300
- Hüdroisolatsioon,
nt bituumenmastiks Icopal Water Renovator
- Betoonvundament, 300 mm
- Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm, nt nt frees-servadega Finnofoam XX FL-300
Sokli konstruktsioonis kasutatud materjalide sooja-erijuhtivused vastavalt tabelile 6.2
PC1QSSB = 2.0 7/9;
Pq/BBqS@Y = 0.033 7/9;
Vastavalt tabelile 6.1 on välisseina soojustakistused $./ ja $.1 järgmised:
$./ = 0.13 9: ;/7
$.1 = 0. 04 9: ;/7
Sokli soojustaktistus:
$hijE = 0.13 +

0.3 0.05
0.05
+
+
+ 0.04 = 3.35 9: ;/7
2.0 0.033 0.033

Sokli soojusjuhtivus:
&hijE =

1
= 0.3 9: ;/7
3.35

&{ = &hijE = 0.3 9: ;/7
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-

Põranda pealispinna kõrgus maapinnas ℎ = 0.745 9 (Lisa: Joonis nr 19 - Sõlm 1)

-

Eesti mandriosas on keskmine tuulekiirus 10 m kõrgusel

} = 4 9/•

Põrandaaluse osa ekvivalente U-väärtus arvutatakse valemiga 6.11
&G = 2 ∗

0.745 ∗ 0.3
0.005 ∗ 4 ∗ 0.1
+ 1450 ∗
= 0.61 7/9: ;
5.55
5.55

Alt tuulutatava põranda soojusjuhtivus arvutatakse valemiga 6.8 :
1
1
1
=
+
= 7.92 7/9:;
& 0.14 0.68 + 0.61
&=

1
= 0.126 ≈ 0.13 9: ;/7
7.92

Katuslagede soojusjuhtivus
Joonis 6.3. Katuslae KL-1 lõige

Kipsplaati ei arvesta, sest selle mõju soojusjuhtivusele on marginaalne. Arvestan katuste
KL-2 ja KL-3 soojusjuhtivuse võrdseks KL-1’ga (vt LISA: Joonis 15/38 – KL-2 ja LISA:
Joonis 16/38)
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KL-1 katusekonstruktsioonis kasutatud materjalide sooja-erijuhtivused
vastavalt tabelile 6.2
PÅÇÉ = 0.031 7/9;
PWX1Y/ZY[[ = 0.033 7/9;
PWZ/Q = 0.13 7/9;
Pì/W.Wá@@Q = 0.22 7/9;
Tegemist on tuulutatava katusekonstruktsiooniga, mille puhul on arvestatud ainult
õhkvahest sisse pool olevaid kihte. $./ = $.1
Vastavalt tabelile 6.1 on soojustakistused $./ ja $.1 järgmised:
Seega

$./ = 0.10 9: ;/7
$.1 = 0. 10 9: ;/7

$.@X/ì@.bXSSd = 0.10 +

$WX1Y/ZY[[ = 0.10 +

0.03
0.2 0.05 0.0125
9: ∙ ;
+
+
+
+ 0.10 = 3.15
0.031 0.13 0.13
0.22
7

0.03
0.2
0.05 0.0125
9: ∙ ;
+
+
+
+ 0.10 = 8.80
0.031 0.033 0.033
0.22
7

$.@X/ì@.bWX1Y/ZY[[ = 0.10 +

$WX1Y/ZY[[bXSSd = 0.10 +

0.03
0.2
0.05 0.0125
9: ∙ ;
+
+
+
+ 0.10 = 4.28
0.031 0.13 0.033
0.22
7

0.03
0.2
0.05 0.0125
9: ∙ ;
+
+
+
+ 0.10 = 7.67
0.031 0.033 0.13
0.22
7

Kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.2
$%2 =

0.05 + 0.55 + 0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 7.42
0.05 0.55 0.05 0.55
7
3.15 + 8.80 + 4.28 + 7.67

Mittehomogeensete materjalikihtide soojustakistused arvutatakse valemiga 6.4
50 mm paksuse soojustuse ja roovide soojustakistus:
$GE =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 1.22
0.05
0.55
7
0.05 + 0.05
e0.13f e0.033f

200 mm paksuse soojustuse ja sarikate soojustakistus:
$G: =

0.05 + 0.55
9: ∙ ;
= 4.84
0.05
0.55
7
0.20 + 0.20
e0.13f e0.033f

38/46

Kogu soojustakistuse alumine piirväärtus arvutatakse valemiga 6.3
$%22 = 0.10 +

0.03 0.012
9: ∙ ;
+
+ 1.22 + 4.84 + 0.10 = 7.28
0.031 0.22
7

Piirdetarindi kogusoojustakistus arvutatakse valemiga 6.1
$% =

7.42 + 7.28
9: ∙ ;
= 7.35
2
7

Piirdetarindi soojusjuhtivus arvutatakse valemiga 6.6
&ÇÉjE =

1
7
= 0.14 :
7.35
9 ∙;

Maksimaalne suhteline arvutusviga arvutatakse valemiga 6.5
J=

7.42 − 7.28
× 100% = 0.95 %
2 × 7.35

Vastavalt joonistele (LISA: Joonis 4/38 - Katuseplaan ja LISA: Joonis 8/38 Lõige-1 ja Lõige-2 ) arvutatakse KL-2 Katuslae piirdetarindi pindala

AÇÉjE = (1.71 + 2.91 + 4.75 − 0.2) ∗ 2.92 + (2.91 − 0.2) ∗ 1.43 + 4.25 ∗ 2.92 +
2.15 ∗ 2 = 75.5 9:
AÇÉj: = 7.01 ∗ 4.04 ∗ 2 + 2.18 ∗ 3 ∗ 2 + 3.0 ∗ 1.2 ∗ 2 = 76.9 9:

AÇÉj[ = e7.86 +

[.[∗:
:

f = 21.7 9:

Piirdetarindite soojuskaod
Klaasfassaadi pindala:
!ìá@@.q@..@@ï = 3.9 ∗ 2 + 5.87 ∗ (2.12 + 1.59) = 29.6 9:
Akende pindala:
!ñjE = 7 ∗ 1.0 ∗ 1.5 = 10.5 9:
!ñj: = 3 ∗ 1.2 ∗ 1.2 = 4.3 9:
!ñj[ = s ∗ 0.6: = 1.1 9:
!ñjà = 3 ∗ 0.4 ∗ 2.5 = 3.0 9:
Välisuste pindala:
!hójEh = 1 ∗ 0.9 ∗ 2.1 = 1.9 9:
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:.E∗:.î:
:

+ (6.34 − 0.2) ∗

!hój:h = 2 ∗ 1.5 ∗ 2.1 = 3.0 9:
!hój[ = 1 ∗ 4 ∗ 2.2 = 8.8 9:
!hójàò = 2 ∗ 0.9 ∗ 2.1 = 3.8 9:
Piirdetarindi soojuskadu arvutatakse valemiga 6.7
Tabel 6.3. Piirdetarindite soojuskaod
Piirde nimetus

Piirde pindala

Piirde

Soojuskaod

soojusjuhtivus

Φ, W/K

P-1

174.1

0.13

22.6

VS-1

204.6

0.13

26.60

Klaasfassaad

29.6

0.6

17.8

KL-1

75.5

0.14

10.6

KL-2

76.9

0.14

10.8

KL-3

21.7

0.14

3.0

A-1

10.5

0.74

7.8

A-2

4.3

0.74

3.2

A-3

1.1

0.74

0.8

A-4

3.0

0.74

2.2

VU-1V

1.9

0.7

1.3

VU-2V

3.0

0.8

2.4

VU-3

8.8

0.7

6.2

VU-4P

3.8

0.6

2.3

PIIRDETARINDITE SOOJUSKAOD KOKKU:

117.6

Hoone köetav pindala , vt LISA: Joonis 2/38 ja Joonis 3/38
A = 208.6 m2

Abihooned
Kompleksi on projekteeritud ka üks suurem majutushoone, 12 inimesele
ning kaks identset 1-2 inimese majutushoonet. Konstruktsioonid on
peahoonega samaväärsed: Välisein vastab VS-1 ja Katuselagi KL-2’le.
Hooned paiknevad peahoone vahetus läheduses. Vt LISA: Joonis 39/39.
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7. Tuleohutus
Hoone tuleohutuskuja kõrval paiknevate
hoonetega
Hoone minimaalne nõutav tulelohutuse kuja 8 meetri raadiuses on tagatud.
Projekteeritud hoone ja selle ümbrus on näidatud vt LISA: Joonis 1/38 – Asendiplaan.
Peahoone:

Kasutusviis IV, kogunemishooned

Abihooned:

Kasutusviis II, majutushooned
Puhke-küla või puhke-laagri majutushoone

Hoonete korruste arvu, kõrguste ja kasutajate
arvu piirangud TP3-klassi hoonetes
Korruste arv: kuni 2
Kõrgus:

kuni 9 m

Hoone suletud netopindala: TP3 kuni 1600 m2
Kasutajate arv:

II kasutusviis:

ühekorruseline ehitis –

50 kohta

IV kasutusviis:

kahekorruseline ehitis –

50 inimest

Hooned vastavad tuleohutus nõuetele.

Hoone jäigastavate ja kandekonstrukstioonide
tulepüsivus

Põlemiskoormus on alla 600 MJ/m2
Kuni kahekorruseline hoone üldiselt

II kasutusviis ja keldrid:

TP3

nõudeid ei esitata

IV kasutusviis:

TP3

nõudeid ei esitata

Hoone tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus

Hoone tuleohutusklass

Tuletõkkekonstruktsioonide peal-maakorrustel

TP3 kuni 2 korrust

II kasutusviisi hoone majutusruumide seinad ja uksed
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TP3 – EI 15

EI 30

II kasutusviis

Hoone tuletõkkesektsiooni piirpindala
TP3 – 800 m2

IV kasutusviis

TP3 – 800 m2

Sisepindade nõutud tuletundlikkus
II kasutusviis:

IV kasutusviis

Evakuatsioonitee

Saunad

seinad ja lagi

TP3 D-s2,d2

Põrandad

puuduvad

seinad ja lagi

TP3 D-s2,d2

Põrandad

nõudeid ei esitata

seinad ja lagi

TP3 B-s1,d0

Põrandad

TP3 DFL-s1

seinad ja lagi

TP3 D-s2,d2

Põrandad

nõudeid ei esitata

Välisseina, välisseina välispinna ja õhutuspilu
välis- ja sisepinna nõutud tuletundlikkus
Soojussüsteem

üldjuhul

TP3 D,d0

Välisseina välispind

üldjuhul

TP3 D,d2

Õhutuspilu välispind üldjuhul

TP3 D,d2

Õhutuspilu sisepind üldjuhul

TP3 nõuded ei esitata

Väljumistee, selhulgas väljumistee umbalast,
maksimaalpikkus ja ruumi arvutuslik pindala ühe
inimese kohta

II kasutusviis

Väljumistee pikkus evakuatsioonipääsuni 30 m
Arvutuslik ruumi pindala inimese kohta

10 m2

IV kasutusviis – ajaviite- kunsti- ja analoogsed kogunemisruumid
Väljumistee pikkus evakuatsioonipääsuni 45 m
Arvutuslik ruumi pindala inimese kohta

1 m2

Projekteeeritud ruumid vastavad nõuetele.
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Kaablite tuletundlikkuse nõuded

Hooned – ehitusaluse pinnaga üle 60 m2 ja kõrgusega kuni 28 m
Ehitis üldiselt

Dca-s2,d2,a2

Evakuatsioonitee

Cca-s1,d1,a2

8. Elektrivarustus
Elektrivarustuse liitumispunkt asub krundi piiril ning lahendatakse eraldi projektiga.

9. Küte
Hoone küttesüsteemiks on projekteeritud maaküte soojus-puuraukudega vesipõrandaküte. Küttesõlm asub Ruumis nr 6. Abiruum.
Hoonesse ehitatakse ka varuvariandina küttekolle.
Küttekolde läbiviik katuslaest ja vahelaest teostatakse tuleohutus nõudeid järgivalt.
Müüritiskorstna läbiviigu pikkusega 200-400 mm puhul paigaldatakse põlevmaterjalist
ehitisosa ja korstna vahele 150 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt
100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 812-3:2018) Müüritiskorstna
välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis,
seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2018) Müüritiskorstna välispinna
vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni
150 mm. (EVS 812-3:2018)
[12]

10. Veevarustus
Hoone vahetusse lähedusse rajatakse puurkaev.
Süsteem peab toitma:
2x dušš, 1x WC, 2x kraani, 1x pesumasin
Veemõõdusõlm asub köögi vahetus läheduses Ruumis nr 6 Abiruum.
Reovee kanalisatsioon on lahendatud biofiltri septikuga.
Veevarustus lahendatakse eraldi projektiga.
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Kokkuvõte
Valminud Magistritöös sai välja töötatud atraktiivne meelelahutuskeskus, mis on
suunatud maaturismindusele. Töö käigus sai läbi mõeldud piirdekonstruktsioonid ning
erinevate piirete liitumised, pidades silmas nende erisusi. Siinkohal on suur rõhk
graafilisel osal. Piirete puhul sai konstruktsiooni kihid valitud sellisena, et need vastaksid
energiatõhususe miinimumnõuetele [6]. Kandvad talad ja postid on sellesse projekti
valitud üle-dimensioneeritult, mis vajavad projekti edasises staadiumis kindlasti
kontollarvutusi.
Hoone akna pindade planeerimisel sai oluliseks asjaoluks, et põhja külge saaks
võimalikult vähe aknaid, seda kompenseerib lõunakülje suured aknapinnad (UVkaitsega). Köögi väljapääs viib otse rohe-talveaeda, kus võib kaduda välis- ja siseruumi
vaheline tunnetus.
Laiad liikumisruumid ruumide vahel toob hoonesse avatust ja õhku. Vanadest
traditsioonidest kinni pidades on viimistlusmaterjalina kasutatud savi ja lubikrohvi.
Siseseinte nurkadesse saab krohviga tekitada peegelvõlve, mis aitavad sisekliima
tervislikkusele kaasa. Peegelvõlvid hoiab õhu ringlemas, mis hoiab ära õhu nurkadesse
ei kogune hoone nurkadesse. Ühe ideena oli soov katusele 0° kaldega terrass tekitada.
Selle sai projekteeritud kasutades kiile. Loodud sai hea inspireeriv ruum, mis on
loodusega ühenduses.

44/46

Kasutatud kirjandus
Standardid
[1]

EVS-EN ISO 13370:2017 – Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse.
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välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire

[3]

EVS-EN ISO 6946:2017 – Hoonete piirdetarindid ja komponendid. Soojustakistus
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45/46
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krundipiir

projekteeritud hooned

käsitletav maaala

sissepääsu tee

sissepääs hoonesse

sissepääs krundile

Katastritunnus - 75601:005:0410
- Peahoone ehitusalune pind - 301 m2,
millest köetav pind - 208.6 m2
- Majutushoone nr 1. ehitusalune pind - 136.8 m2
- Majutushoone nr 2. ja 3. ehitusalune pind - 26.4 m2

- hoone ümrus jääb orgaaniliselt ise-arenevaks
Asendiskeem
1/38

N
A-2
VS-2
vt seletus p.3.13

VU-4

elektrikeris
SU-3
maakivimüür

liimpuittala,
315x115 mm

SU-4

SS-3
vt seletus p.3.1.7

SU-4

SU-3

SU-2

VS-2
vt seletus p.3.13
SU-1

SS-2
vt. seletus p.3.1.7

betoonpost,
300 mm
SU-3

VU-1

põranda
kontrollluuk,
500x500 mm

SS-3
vt. seletus p.3.1.7

A-1

SU-7

SU-7

A-2
VU-2

puupliit

põranda kontrollluuk,
500x500 mm

liimpuitpost,
140x200 mm

leso,
600x1500 mm

SS-1
vt. joonis nr. 18

liimpuittala,
350x115 mm
okka
akustilised
paneelid

liimpuittala,
150x115 mm

A-3

SU-6

okka akustilised
paneelid
A-1
liimpuittala,
350x115 mm
SS-1
vt. joonis nr. 18

VS-1
vt.joonis nr.13

A-2
SU-8

SU-8

A-1

A-1
puitpost,
200x200 mm
A-1

A-1

Esimese korruse eksplikatsioon
Ruumi nr. Ruumi nimetus

Pindala, m2

1.

Eeskoda

2.

Koridor

64.4

3.

Seminariruum

29.6

4.

Teeruum

10.0

5.

Köök

41.0

6.

Abiruum

3.2

7.

WC

2.3

8.

Eesruum

2.1

9.

Pesuruum

4.8

10.

Leiliruum

3.7

11.

Eeskoda
KOKKU
- Terrass
- Talveaed

3.0

3.1
167.2
28.2
63.1

Märkused:
- Eeskoja ruumid nr 1. ja nr 11 on külmad

A-1

VU-3

N

VS-1
vt joonis nr. 13

VU-2
VS-1
vt joonis nr 13
VU-4

klaasfassaad

Teise korruse eksplikatsioon
Ruumi nr. Ruumi nimetus
12.

Saal

Pindala, m2
47.5

KOKKU

47.5

- Idaterrass
- Rõdu

31.3
7.3

varikatus - kivi
N
20°
KL-2

20°

20°

20°

KL-2

5°
3°
5°

20°

KL-1

KL-2
20°
5°

3°
5°

5°
20°
70°

klaaskatus

3°

klaasfassaad

3° KL-3

3°
KL-1

10°
KL-3

Sokkel - välisperimeetri soojustus
- Fassaadikrohv
- Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm,
nt frees-servadega Finnfoam XX FL-300
- Hüdroisolatsioon,
nt bituumenmastiks Icopal Water Renovator
- Betoonvundament
Betoo
. Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm,
nt frees-servadega Finnofoam XX FL-300

N

postvundament ,
300x300 mm
postvundament,
300x300 mm
ventilatsiooniava
Ø 80 mm,
sammuga 1m

maakivimüür
postvundament,
200x200 mm

postvundament,
500x500 mm

postvundament,
400x400 mm

vundamendi soojustus
vundamendile toetuv
seinakarkass ja post

postvundament,
300x300 mm

MÄRKUSED
- kõik kõrgusmärgid on antud vundampendi pealispinnalt
- betoonvundamendile toetuv puitkonstruktsioonid on eraldatud üksteisest hüdroisolatsiooniga, nt tõrvapapiga
- vundamendile peab teostama kontrollarvutused

kandev vöö,
150x150 mm

põrandatalad paiknevad alumise
karkassivöö peal (tegemist külmade ruumiga)

N
kandev tala,
150x150 mm

talad
vekseldatud

tala,
100x200 mm

põranda-aluse
kontroll-luuk,
500x500 mm

talad vekseldatud

kandev tala,
270x150 mm

põranda-aluse
kontroll-luuk,
500x500 mm

põrandaaluse
kontroll-luuk,
500X500 mm

kandev tala,
150x150 mm

talad
vekseladatud
vundament

Märkused:
- kõik põrandatalad on ristlõikega 50x200 mm, põrandataladele teostatakse täiendavad kontrollarvutused
- betoonvundamendile toetuvad põrandatalad isoleeritakse üksteisest hüdroisolatsiooniga, nt tõrvapapiga
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N

liimpuittala,
115x225 mm

liimpuittala,
115x225 mm

talad
vekseldatakse

tugipostid,
150x150 mm

talad
vekseldatakse

ümarpostid
Ø300 mm

tugipost
140x200 mm

kandekonstruktsioon

Märkused:
- toestuvatele postidele ja talade on vaja teostada täiendavalt kontrollarvutused

sarikad,
50x150 mm

müürilatt,
100x100 mm
sarikas,50x200 mm;
sarikad kinnitatakse tala
külge metallkandadega

sarikad,
150x150 mm

kandev vöö,
150x150 mm

N

sarikad,
50x200 mm

müürilatid,
100x100 mm

liimpuittala,
115x225

müürilatt,
100x100 mm

korstna perimeetril
distants sarikate vahel,
vähemalt 150 mm

pennid

talastik,
50x200 mm

liimpuittala,
315x355 mm

sarikad,
50x100 mm

sarikad toetuvad puitposti peale;
postid seotakse omavahel
horisontaalsete sidemetega

klaaskonstruktsioon,
tootja poolne tehniline lahendus

müürilatt,
100x100 mm

sarikad,
50x200 mm
sarikate tugikonstruktsioon:
seinakarkass ja postid-talad

MÄRKUSED
- kandvatele postidele ja taladele peab teostama kontrollarvutused

8.

4.
2.

6. 9.

1.

4.

3.

5.
7.

10.

A-2

A-2
VU-1V

7.

4.

8.

1.
7.

A-4

A-1

Välisviimistlus
1. Välisfassaad - Lubikrohv
2. Aknaraam - kreemvalge RAl 9001
3. Uks - kreemvalge RAl 9001
4.Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall
angoob
5. SBS rullkatusekate
6. Murukatus
7. klaasfassaad - tume roheline raam RAl 6008
8. puiduvärv RAL 9001
9. vihmavee renn - must RAL 9005
10. maakivimüür

A-1

A-1

VU-3

9.

6.

3.

A-2

8.
1.

4.

1.

9.

3.
6.

7.
VU-4P

4.

4.

4.

4.

3. 4.

2.
A-1

A-3

Välisviimistlus
1. Välisfassaad - Lubikrohv
2. Aknaraam - kreemvalge RAl 9001
3. Uks - kreemvalge RAl 9001
4.Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall
angoob
5. SBS rullkatusekate
6. Murukatus
7. klaasfassaad - tume roheline raam RAl 6008
8. puiduvärv RAL 9001
9. vihmavee renn - must RAL 9005

A-1

VU-4P

4.

VU-2

7.

KL-2
vt joonist nr 15

KL-2
VS-1
vt joonist nr 13
KL-1
vt joonist nr 14

VS-1

VS-1
vt joonist nr 13

P-1
vt joonist nr 12

KL-1
vt joonist nr 14

P-1
vt joonist nr 12

KL-3
vt joonist nr 16

VL-1
vt joonist nr 17

P-1
- Puitparkett, 15 mm, nt Barlinek laudparkett,
toon: Balsamico, lakitud matt, faasita,
toonitud mesi-pruun
- Vahekiht sammumüra summutamiseks ja
niiskustõkkekaitseks – spetsiaalne parketi
alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht
alus
–
nt Acousticmat AM-GF1-730
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Puitlaastplaat, 22 mm
- Soojusjaotusplaat ja põrandaküttetoru
- Tihe laudis, 28x120 mm
- Laagid, 50x50 mm,
vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33
- Põrandatalad, 50x200 mm,
mineraalvill 170 mm, nt Isover Premium 33
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm
- Tuuletõkke toetuslauad, 22x100 mm

Soojusjuhtivus U = 0.13 m2K/W

MÄRKUSED:
- Kõikide materjalide paigaldamisel pidada kinni tootja poolsetest paigaldusjuhistest
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VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 150 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre pillirooplaat või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv

Soojusjuhtivus: U=0.13 m2K/W

Tulepüsivus: R30
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3°

KL-1
- 2x SBS rullkatusekate
- Soonega Puitlaastplaat, 22 mm
- Tuulutusroov, 45x95 mm, sammuga 400 mm, risti sarikatega
- Hingav aluskate, Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, punnsoonühendusega jäik mineraalvill, 30 mm,
nt Isover
Is
RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 600 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 600 mm;
Roovide vahel mineraalvill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge

Soojusjuhtivus: U=0.14 m2K/W
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20°

KL-2
- Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall
angoob
- Roovitus 32x50 mm, risti sarikatega,
samm vastavalt tootjapoolsele juhistele
- Distantsliist, 22x50 mm, s 600 piki sarikaid
- Hingav aluskate, nt Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm, mineraalvill Isover RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm,
nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus risti sarikatega, 50x50 mm, s 600 mm;
Roovide vahel 50 mm mineraalvill,
nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv

Soojusjuhtivus: U=0.14 m2K/W

Tulepüsivus: R30
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3°

KL-3
- Taimestik
- Kasvupinnas-kerghuumussegu, 120 mm (70..160 mm)(60-120 kg/m2)
- Vett akumuleeriv kiht – kivivill 50 mm, nt RoofRock 30 E
- Filterkiht – juuretõkkematt,
nt Garden Seasonsi (2,3 x 2,6 m, 6m², tihedus 220 g/m)
- Drenaažikiht – kergkruus 30 mm, fraktsiooniga 4...10 mm
- Veekindel geomembraan 2 mm, nt Firestone EPDM
- 2xSBS rullmaterjal 2x4 mm
- Niiskuskindel Vineerplaat 18 mm (Aluskatus – isolatsioonikiht)
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 400 mm;
Roovide vahel vill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge

Soojusjuhtivus: U=0.3 m2K/W

Tulepüsivus: R30
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VL-1
- Põranda viimistlus: Puitparkett, 15mm
- Spetsiaalne parketi alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht
- Niiskustõke: PE-kile, 0.2 mm, 200 mm ülekattega
- Sulundiga puitlaastplaat, 22 mm
- Sammumüra summutusplaat 30 mm, nt Isover FLO
- Puitlaastplaat OSB , 22 mm
- Laetala 75x200 mm, samm 600 mm
Villalkiht laetalade vahel 100 mm, nt puitkiudtvill Steico Flex
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Õhkvahe, roov 50x50 mm, risti laetaladega
- Sisevoodrilaud, 12x120 mm, nt Rustik Capuccino

SS-1
- Viimistlus, savikrohv
- Pillirooplaat 25 mm, nt Roomaja
- Puitlaastplaat OSB, 10 mm
- Kandev puitkarkass 50x150 mm,
Karkassi vahel 150 mm,
nt Puitkiudvill Steico flex 160 mm
- Puitlaastplaat OSB, 10 mm
- Pillirooplaat 25 mm, nt Roomaja
- Viimistlus, savikrohv

MÄRKUSED:
- Kõikide materjalide paigaldamisel pidada kinni tootja poolsetest paigaldusjuhenditest
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SÕLM 1
VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre pillirooplaat või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

aurutõke
veeplekk
SBS hüdroisolatsiooniriba

Tuulutusava, Ø 80 mm
min kõrgus maapinnast 200 mm;
tuulutusava ette paigaldakse
putukavõrk

P-1
- Puitparkett, 15 mm, nt Barlinek laudparkett,
toon: Balsamico, lakitud matt, faasita,
toonitud mesi-pruun
- Vahekiht sammumüra summutamiseks ja
niiskustõkkekaitseks – spetsiaalne parketi
alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht
alus
–
nt Acousticmat AM-GF1-730
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Puitlaastplaat, 22 mm
- Soojusjaotusplaat ja põrandaküttetoru
- Tihe laudis, 28x120 mm
- Laagid, 50x50 mm,
vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33
- Põrandatalad, 50x200 mm,
mineraalvill 170 mm, nt Isover Premium 33
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm
- Tuuletõkke toetuslauad, 22x100 mm
- Tuulutusvahe, min 300 mm
- Kergkruus, fraktsiooniga 10-20mm, 200 mm
- pinnas

Sokkel
- Krohv
- Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm,
nt frees-servadega Finnfoam XX FL-300
- Hüdroisolatsioon,
nt bituumenmastiks Icopal Water Renovator
- Betoonvundament
Betoo
. Sulundsoonega soojusisolatsioon 50 mm,
nt frees-servadega Finnofoam XX FL-300

i=1:20

hüdrosolatsioonimastiks

drenaaž,
Ø 100 mm

killustik

tihendatud liiv

MÄRKUSED
- Põrandaaluse ja tarindi vahele jäetakse vähemalt 300-400 mm.
- Tuulutusavad paiknevad 200-300 mm kõrgusel maapinnast.
- Põranda hüdroisolatsioon tõstetakse valmispõranda tasemest vähemalt 150 mm kõrguselt seinale.
Seina hüdroisolatsioon paigaldatakse põranda hüdroisolatsiooni suhtes ülekattega.
- Puitkonstruktsioonid eraldatakse betoonkonstruktsioonist hüdroisolatsiooniga.
- Drenaaži toru alla paigaldatakse vähemalt 100 mm killustikalus ja drenaažitoru peale vähemalt 200 mm paksune
killustikukiht; killustik fraktsiooniga 8-16 mm.
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SÕLM 2

putukavõrk
SBS rullmaterjali serv pööratakse
puitlaastplaadi servale
vihmaveerenn
Ø 125 mm

räästalaud
2 tk 22x150 mm;
1 tk 22x50 mm

Aluskate kinnitatakse
150 mm pikkuselt seina peale

pärlin
50x100 mm

kinnituslaud
22x50 mm

KL-1
- 2x SBS rullkatusekate
- Soonega Puitlaastplaat, 22 mm
- Tuulutusroov, 45x95 mm, sammuga 400 mm, piki sarikatega
- Hingav aluskate, Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, punnsoonühendusega jäik mineraalvill, 30 mm,
nt Isover
Is
RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 600 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 600 mm;
Roovide vahel mineraalvill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge

aurutõke

kipsplaat KS Remondi, 6,5 mm

tihendusvill

kandekarkassi tala,
50x150 mm

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm, nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm, nt Isover Premium 33
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv

MÄRKUSED
- Välisseina ja katuse aurutõke paigaldatakse 150 mm ülekattega.
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SÕLM 3

hermeetiline silikoon
veenina plekk

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

hingav aluskate

mineraalvill

kandekarkassi tala,
50x200 mm
liimpuittala,
115x315 mm

aurutõke

KL-1
- 2x SBS rullkatusekate
- Soonega Puitlaastplaat, 22 mm
- Tuulutusroov, 45x95 mm, sammuga 400 mm, piki sarikatega
- Hingav aluskate, Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, punnsoonühendusega jäik mineraalvill, 30 mm, nt Isover RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 600 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 600 mm;
Roovide vahel mineraalvill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge
MÄRKUSED
- katuse hingav aluskate paigaldatakse vähemalt 150 mm ülekattega seinale.
- SBS rullkate paigldatakse vertikaalselt seinale vähemalt 90 mm ulatuses
- liipuittalale tuleb teostada täiedndavaid kontrollarvutusi
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SÕLM 4

20°

hingav aluskate paigaldatakse
viimase roovlaua vertikaalse serva külge

vihmaveerenn
Ø 125 mm

räästalaud
22x100 mm

KL-2
- Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall
angoob
- Roovitus 32x50 mm, risti sarikatega,
samm vastavalt tootjapoolsele juhistele
- Distantsliist, 22x50 mm, s 600 piki sarikaid
- Hingav aluskate, nt Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm, mineraalvill Isover RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm,
nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus risti sarikatega, 50x50 mm, s 600 mm;
Roovide vahel 50 mm mineraalvill,
nt Isover Premium 33
Siseviimistlus
- Kipsplaat GKF13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv

aurutõke
villa tihend

kandekarkassi tala,
50x200 mm

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

kipsplaat KS Remondi, 6,5 mm

MÄRKUSED
- Välisseina ja katuse aurutõke paigaldatakse 150 mm ülekattega.
- Katuslae KL-2 siseviimistlused erinevad ruumiti
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SÕLM 5
VS-2
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal
- Puitkarkass, 50x 150 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 150 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv

veenina
valtplekki ülestõstetud
serv
hingav aluskate

karkassikonstruktsioon,
50x150 mm

aurutõke

liimpuittala,
115x315 mm

KL-2
- Katusekivi, savist katusekivi Domino kiltkivihall
angoob
- Roovitus 32x50 mm, risti sarikatega, samm vastavalt tootjapoolsele juhistele
- Distantsliist, 22x50 mm, s 600 piki sarikaid
- Hingav aluskate, nt Tyvek Pro
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm, mineraalvill Isover RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus risti sarikatega, 50x50 mm, s 600 mm;
Roovide vahel 50 mm mineraalvill,
nt Isover Premium 33
Siseviimistlus
- Kipsplaat GKF13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
MÄRKUSED
- valtspleki nurk paigaldatakse vertikaalselt seinapinnale vähemalt 300 mm ulatuses
- katuse hingav aluskate paigaldatakse 150 mm kõrguselt seinapinnale puitkiudtuuletõkkeplaadi
peale
- liipuittalale tuleb teostada täiedndavaid kontrollarvutusi
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SÕLM 6

hüdroisolatsioon
mineraalvilla riba

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- Kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s
ääreosasse paigaldatakse perimeetrile
villaplaadid 100 mm pikkusega
min 500 mm

tuulutusava
VL-1
- Põranda viimistlus: Puitparkett, 15mm
- Spetsiaalne parketi alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht
- Niiskustõke: PE-kile, 0.2 mm, 200 mm ülekattega
- Sulundiga puitlaastplaat, 22 mm
- Sammumüra summutusplaat 30 mm, nt Isover FLO
- Puitlaastplaat OSB , 22 mm
- Laetala 75x200 mm, samm 600 mm
Villalkiht laetalade vahel 100 mm, nt puitkiudtvill Steico Flex
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Õhkvahe, roov 50x50 mm, risti laetaladega, samm 600 mm
- Sisevoodrilaud, 12x120 mm, nt Rustik Capuccino

MÄRKUSED:
- Põrand teostatakse “ujuv põrandanda”. Sammumüra summutusplaadi pealmine puitlaastplaat
eraldatakse seinakonstruktsioonist mineraalvillaribaga
- Põranda hüdroisolatsioon tõstetakse vertikaalselt 150 mm kõrgusele seinale
- Vahelae ja välisseina aurutõke paigaldatakse üksteise suhtes ülekattega, vähemalt 200 mm

VS-1 ja VL-1 liitumine

SÕLM 7
ümarpostid Ø 150 mm, kinnitatakse immutatud prussi külge

immutatud pruss,
100x100 mm

kiilu lõigatud sarikas,
laiem ots 200 mm ja peenem ots 75 mm,
pikkusega 2200 mm

tugevdatud vinkel nurk,
90x90x60x2.5 mm

kiilu lõigatud pruss,
laiem ots 100 mm, pikkusega 1860 mm
kalle 3°, paigaldatakse sarikate peale
vastavalt sarikate sammule

3°

SBS katusekate tuuakse üle serva ning
kinnitatakse seina külge, min 150 mm
seina ja katuse aurutõkked paigaldatakse ükteise suhtes
ülekattega min 150 mm
veeplekk kinnitatakse tihedalt
SBS materjali peale
VS-2
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre pillirooplaat või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

KL-1
- Terrassilauad mänd kuumõli D5 28x120 mm, pruun
- Kiilu lõigatud tala, sammuga 400 mm
-

2x SBS rullkatusekate
Veekindel vineer, 21 mm
Tuulutusroov, 45x95 mm, sammuga 400 mm, risti sarikatega
Hingav aluskate, Tyvek Pro
Tuuletõkkeplaat, punnsoonühendusega jäik mineraalvill, 30 mm,
nt Isover RKL-31
- Sarikad, 50x200 mm, s 600 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 600 mm;
Roovide vahel mineraalvill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge
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SÕLM 8

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre pillirooplaat või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

tuuletõke
paigaldada
ülekattega

abileng,
200x50 mm
sisemine aurutõkke
aknalint
montaaživaht,
10-20 mm

välimine auru
läbilaskev aknalint
ilmastikukindel
isepaisuv tihend

paigalduskruvi

montaaživaht,
10-20 mm
sisemine aurutõkke
aknalint

paigalduskruvi
ilmastikukindel
isepaisuv tihend

villatihend

välimine auru
läbilaskev aknalint
abileng,
200x50 mm

P-1
- Puitparkett, 15 mm, nt Barlinek laudparkett,
toon: Balsamico, lakitud matt, faasita,
toonitud mesi-pruun
- Vahekiht sammumüra summutamiseks ja
niiskustõkkekaitseks – spetsiaalne parketi
alusmaterjal või 3 mm paksune alusvaht
alus
–
nt Acousticmat AM-GF1-730
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Puitlaastplaat, 22 mm
- Soojusjaotusplaat ja põrandaküttetoru
- Tihe laudis, 28x120 mm
- Laagid, 50x50 mm,
vahel mineraalvill 50 mm, nt Isover Premium 33
- Põrandatalad, 50x200 mm,
mineraalvill 170 mm, nt Isover Premium 33
- Tuuletõkkeplaat, 30 mm
- Tuuletõkke toetuslauad, 22x100 mm

MÄRKUSED
- Uks - VU-2 liugavatav puituks Aaru patio Parrallel 78 Modern
- Paigaldamisel järgida tootjapoolseid juhiseid
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SÕLM 9

katteplekk
SBS on tõstetud seinale

liimpuittala,
350x115 mm

KL-3
- Taimestik
- Kasvupinnas-kerghuumussegu, 120 mm
- Vett akumuleeriv kiht – kivivill 50 mm,
nt RoofRock 30 E
- Filterkiht – juuretõkkematt,
nt Garden Seasonsi
- Drenaažikiht – kergkruus 30 mm,
fraktsiooniga 4...10 mm
- Veekindel geomembraan 2 mm, nt Firestone EPDM
- 2xSBS rullmaterjal 2x4 mm
- Niiskuskindel Vineerplaat 18 mm
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm,
Mine
nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, s 400 mm;
Roovide vahel vill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge

MÄRKUSED
- Välisseina VS-1 ja katuslae KL-3 aurutõkked paigaldatakse üksteise suhtes 150 mm ülekattega
- katuse hüdroisolatsioon tõstetakse seinale, 360 mm ulatuses
- Liimpuittala 350x115 mm tuleb teostada kontrollarvutus

SÕLM 10

tihendatud
villaga

L-kujuline perforeeringuga
alumiiniumprofiil,
120x120 mm
kergkruus

L-kujuline perforeeringuga
alumiiniumprofiil, 120x200 mm
veeplekk

veekindel vineer, 22 mm,
kõrgus 400 mm

immutatud laud,
22x150 mm

kipsplaat KS
Remondi,
6,5 mm
pärlin,
100x100 mm

aurutõke

SBS kinnitatakse immutatud
laua välimisele servale

lubikrohv

KL-3
- Taimestik
- Kasvupinnas-kerghuumussegu, 120 mm (70..160 mm)(60-120 kg/m2)
- Vett akumuleeriv kiht – kivivill 50 mm, nt RoofRock 30 E
- Filterkiht – juuretõkkematt,
nt Garden Seasonsi (2,3 x 2,6 m, 6m², tihedus 220 g/m)
- Drenaažikiht – kergkruus 30 mm, fraktsiooniga 4...10 mm
- Veekindel geomembraan 2 mm, nt Firestone EPDM
- 2xSBS rullmaterjal 2x4 mm
- Niiskuskindel Vineerplaat 18 mm (Aluskatus – isolatsioonikiht)
- Sarikad, 50x200 mm, s 400 mm,
Mineraalvill sarikate vahel 200 mm, nt Isover Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus , risti sarikatega, 50x50 mm, sammuga 400 mm;
Roovide vahel vill Isover Premium 33
- Kipsplaat GKF13, 12,5 mm
- Hõre roomatt või nakkekrunt
- Savikrohv, toon: valge
MÄRKUSED
- Välisseina VS-1 ja katuslae KL-3 aurutõkked paigaldatakse üksteise suhtes min 150 mm
ülekattega

tihendatud 10-20 mm soojustusega

paigaldushülss koos kruviga

aknalengi liitumine seinaga katta
tuuletõkkekihiga
ilmastikukindel isepaisuv tihend

paigaldusklamber

aurutõke

puidust aknalaud
soojustus 10-20 mm

tihendatud 10-20 mm soojustusega

montaaživaht

VS-1
- Lubikrohv
- Puitkiudtuuletõkkeplaat 22 mm,
nt soonühendusega Steico universal (dry)
- Puitkarkass, 50x 200 mm;
Karkassi vahel mineraalvill 200 mm,
nt Isover
Is
Premium 33
- Aurutõke, nt Isover Vario Xtra
- Roovitus, 50x50 mm
Roovituse vahel mineraalvill 50 mm,
nt Isover Premium 33
- kipsplaat GFK13, 12.5 mm
- Hõre pillirooplaat või nakkekrunt
- siseviimistlus, savikrohv
s

Märkused
- akna paigaldamisel lähtutakse eelkõige tootjapoolsetest juhistest
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Tähis

A-1

A-2P

A-3

Arv (tk)

7

3

1

Ava mõõt (bxh)

1000x1500 mm

1200x1200 mm

1200x1200 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

Helipidavus

Rw=34 dB

Rw=34 dB

Rw=24 dB

Soojusläbivus

U=0.74 W/m2K

U=0.74 W/m2K

U=0.74 W/m2K

Tüüp

sissepoole avatava
raamiga pöördavatav;
jaotusega 3x5 puitaken
Viking Window D88

mitteavatav; puitaken
mitte
sissepoole avatava
raamiga pöörd-kaldavatav; Fenestra eritellimus
jaotusega 4x3, puitaken
Viking Window D88

Klaas

välis:valge RAL 9001
sise:peits TM-1703

välis: valge RAL 9001
sise: peits TM-1703

välis: valge RAL 9001
sise: peits TM-1703

Hinged

3 kordne klaaspakett,
karastatud kirgas klaas,
ka
sisemine selektiivklaas;
argoontäitega

3 kordne klaaspakett,
karastatud kirgas klaas,
ka
sisemine selektiivklaas;
argoontäitega

3 kordne klaaspakett,
karastatud kirgas klaas,
sisemine selektiivklaas;
argoontäitega

Käepide/link

tootja standard,
toon: lengiga sama

tootja standard,
toon: lengiga sama

tootja standard,
toon: lengiga sama

Hoppe Tokyo
0710-U26 šampus

Hoppe Tokyo
0710-U26 šampus

puudub

ROTO

ROTO

puudub

puudub

puudub

puudub

Lengi/raami
viimistlus

Sulused, lukustus
Lisavarustus

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Ohutuse suurendamiseks on akende välisklaas karastatud

30-38

Tähis

A-4

Arv (tk)

3

Ava mõõt (bxh)

400x2500 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

Helipidavus

Rw=34 dB

Soojusläbivus

U=0.74 W/m2K

Tüüp

mitte avatav puitaken, Viking Window AS
klaasijaotusega 4x2

Lengi/raami
viimistlus

välis: kreemvalge RAl 9001
sise:peits TM-1703

Klaas

3 kordne klaaspakett,
kaks selektiivklaasi;
argoontäitega

Hinged

tootja standard,
toon: lengiga sama

Käepide/link

puudub

Sulused, lukustus

puudub

Lisavarustus

puudub

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal

31-38

Tähis

VU-1V

VU-2V

Arv (tk)

1

2

Ava mõõt (bxh)

900x2100 mm

1500x2100 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

0.7 W/m2K

0.8 W/m2K

Tüüp

ühepoolne topelttihendiga
puituks Jeld-Wen
Jeld
Character Leon

topelttihendiga puituks Jeld-Wen
Balcony PO1894 W18 paariuks
Balco

Lengi/raami
viimistlus

valge NCS S0502-Y

valge NCS S0502-Y

Klaas

satiinklaas

kirgasklaas, karastatud klaas

Hinged

peithinged, tootja standard

tootja standard

Käepide/link

harjatud messing, tootja standard

harjatud messing, tootja standard

Sulused, lukustus seestpoolt võtmeta avatav;
harjatud messing, tootja standard

seestpoolt võtmeta avatav;
harjatud messing, tootja standard

Lisavarustus

puudub

puudub

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Ohutuse suurendamiseks on uste välisklaas karastatud
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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Tähis

VU-3

Arv (tk)

1

Ava mõõt (bxh)

4000x2200 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

0.7 W/m2K

Tüüp

liugavatav puituks Aru patio Parrallel 78 Modern

Lengi/raami
viimistlus

lengi materjal mänd ; toon: kreemvalge
kree
RAL 9001

Klaas

3-kihiline klaaspakett paksusega 44 mm;
lamineeritud, päikesekaitsega klaas;
klaaspinnale liimitud dekoratiivliistud - klaasijaotusega 3x6

Hinged

siinid; tootja standard

Käepide/link

seespool link ja väljas sõrmava; toon: tume pronks, tootja standard

Sulused, lukustus seestpoolt võtmega lukustus (Euro DIN);
harjatud messing, tootja standard sulusus
Lisavarustus

lävepakk kõvapuidust, välimine käiguava osa kaetud alumiiniumprofiiliga

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Ohutuse suurendamiseks on ukse välisklaas karastatud
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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Tähis

VU-4P

SU-1P

Arv (tk)

2

1

Ava mõõt (bxh)

900x2100 mm

2200x2100 mm

Tulekindlus

nõuded ei esitata

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

U=0.6 W/m2K

-

Tüüp

ühepoolne topelttihendiga puituks
Jeld-Wen Function Liguria
Jeld
Artic.ehitusega;

kahepoolne topelttihendiga puituks
Jeld-Wen Craft 134 (manteluks)
Jeld

Lengi/raami
viimistlus

Valge NCS S0502-Y

Valge NCS S0502-Y

Klaas

puudub

kirgasklaas

Hinged

tootja standard

tootja standard

Käepide/link

harjatud messing, tootja standard

1140/5620 Ghidiniharjatud messing,
tootja standard

Sulused, lukustus seestpoolt võtmeta avatav;
harjatud messing, tootja standard
Lisavarustus

lävepakk - termotöödeldud lehtpuu
koos alumiiniumliistuga

lukustus puudub
lä
lävepakk
- massiivne lakitud
tammepuit;mudel 650

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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Tähis

SU-2P

SU-3

Arv (tk)

1

3 (1xSU-3P ja 2xSU-3V)

Ava mõõt (bxh)

900x2100 mm

800x2100 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

-

-

Tüüp

massiiv külgavatav silepuituks
puitliuguks;
Jeld-Wen Stable 401 spooniga
Jeld
Jeld-Wen Stable 401 (manteluks);
Jeld
ukseleht - horisontaalne tammespoon (manteluks)
ukseleht - horisontaalne tammespoon

Lengi/raami
viimistlus

horisontaalne tammespoon

horisontaalne tammespoon;

Klaas

-

-

Hinged

tootja standard

tootja standard

Käepide/link

käepide harjatud messing,
tootja standard

käepide harjatud messing,
tootja standard

Sulused, lukustus seespoolse võtmeta lukustus

lukustus puudub

Lisavarustus

lävepakk massiivsest
tammepuidust (lakitud);mudel 650

-

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele

35/38

Tähis

SU-4V

SU-5V

Arv (tk)

1

1V

Ava mõõt (bxh)

800x2100 mm

800x2100 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

-

-

Tüüp

niiskuskindlama puitkonstruktsiooniga külgavatav
külg
klaasist ukselehega;
Jeld-Wen Bath Satiini+klaasuks

niiskuskindlama puitkonstruktsiooniga külgavatav
külg
saunauks;
Jeld-Wen Sauna 81 männileng

Lengi/raami
viimistlus

horisontaalne tammespoon

männileng

Klaas

satiinklaas

karastatud klaas; toon - pronks

Hinged

tootja standard

2x FL-75PSSGD; tootja standard

Käepide/link

käepide harjatud messing,
tootja standard

käepide standartne ümar

Sulused, lukustus

lukustus puudub

rull-lukk

Lisavarustus

-

-

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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Tähis

SU-6

SU-7

Arv (tk)

1

2 (1x SU-7V ja 1x SU-7P)

Ava mõõt (bxh)

2000x2100 mm

2400x2100 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

-

-

Tüüp

lükanduks;
Woodver Design

helikindel lükand sileuks (Rw=25 dB);
ukseleht - kaetud tammespooniga
Haapsalu Uksetehas

Lengi/raami
viimistlus

naturaalne puit; Tikkurila Valtti peits: horisontaalne tammespoon
Heinä TVT 5064

Klaas

SGG STADIP SILENCE lamineeritud
klaas, mille vahele on paigaldatud
spetsiaalne PVB-kile; kirgas klaas
klaasijaotusega 3x4

-

Hinged

siinid

siinid

Käepide/link

käepide - süvistatud;
harjatud messing

käepide süvistatud;
harjatud messing

Sulused, lukustus lukustus puudub
Lisavarustus

-

lukustus puudub
-

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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Tähis

SU-8

Arv (tk)

2 ( 1x SU-8V ja 1x SU-8P)

Ava mõõt (bxh)

2400x2100 mm

Tulekindlus

nõudeid ei esitata

Soojusläbivus

-

Tüüp

lükanduks; Woodver Design

Lengi/raami
viimistlus

naturaalne puit; Tikkurila Valtti peits: Heinä TVT 5064
natu

Klaas

SGG STADIP SILENCE lamineeritud klaas, mille vahele on paigaldatud
spetsiaalne PVB-kile; kirgas klaas

Hinged

siinid

Käepide/link

käepide - süvistatud; harjatud messing

Sulused, lukustus lukustus puudub
Lisavarustus

-

VAADE VÄLJAST

MÄRKUSED
- Ava mõõdud kontrollida kohapeal
- Paigaldada vastavalt RYL2000 nõuetele
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