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1. Sissejuhatus 

Antud juhendmaterial käsitleb peamiselt sajanditagused puitasumeid Eestis. Enamlevinud traditsioonilised 

puitmajad on ehitatud rõhtpalk- ja topeltpüstplankseintega ning puitvahelagedega. Käesolev 

juhendmaterjal annab väljatöötatud lahendused ajalooliste puittarindite tuletõkestusvõimele, kui need on 

kaetud erinevate kattematerjalidega. 

Käsitlusala: 

Uuritakse eraldava konstruktsiooni terviklikkust (E) ja soojusisolatsioonivõimet (I), mis on määratud 

standardtulekatsel.  

Anname lahendused tuletõkestusvõime kriteeriumile EI60.  

Lähtutakse siseministri 30.03.2017 määrusest nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele“ 

 

Koostajad: 

Käesoleva juhendmaterjali koostajateks on Johanna Liblik ja Alar Just (Tallinna Tehnikaülikool), Märt 

Maripuu, Ove Oot ja Silver Soe (Apex Arhitektuuribüroo OÜ), Erti Suurtalu ja Margus Piik (Päästeamet), 

Virgo Eiche (Muinsuskaitseamet), Indrek Kerbo, Martin Hütt ja Marko Kikas (Saviukumaja OÜ) ja Tarmo 

Elvisto (Säästva Renoveerimise Infokeskus SRIK). 

2. Mõisted 

Eraldav konstruktsioon on tarind, mis on võimeline ettenähtud aja jooksul takistama tule levikut teisele 

poole tarindit.  

Standardtulekahju on standardis ISO 834 määratletud temperatuuri tõusu kõver ajas, mille järgselt 

teostatakse tulekatsed. Temperatuuri tõus järgib valemit:  

𝑇 = 20 + 345 ∙ log(8 ∙ 𝑡 + 1), 

kus t on aeg minutites ja T on temperatuur kraadides. 

Tulepüsivus on hoone konstruktsiooni või selle osa võime säilitada tulekahju korral ettenähtud aja jooksul 

nõutud kandevõime, terviklikkus ja soojusisolatsioonivõime, mis on üldjuhul määratud standardtulekatsel.  

Tuletõkestusvõime on on hoone konstruktsiooni või selle osa võime säilitada tulekahju korral ettenähtud 

aja jooksul nõutud terviklikkus ja soojusisolatsioonivõime, mis on üldjuhul määratud standardtulekatsel. 

Kandevõime kriteerium R on kriteerium, mis iseloomustab konstruktsiooni või selle osa võimet kanda 

nõutava suurusega koormust standardtulekahju kestel.  

Terviklikkuse kriteerium E on kriteerium, mis määrab tuletõkkekonstruktsiooni elemendi võime (sh ka 

tiheduse) takistada leegi ja kuuma gaasi edasitungimist  

Soojusisoleerivuse kriteerium I on kriteerium, mille abil hinnatakse konstruktsiooni võimet takistada liigset 

soojuse läbikandumist  

 



3. Ajaloolised puithooned 

Vastavalt konstruktsioonitüüpidele on puitseinu jaotatud järgmiselt: 

 Rõhtpalkseinad 

 Sõrestikseinad: 

- Täidisseinad 

- Püstpalkseinad 

- Plank- ehk topeltplankseinad 

Rõht- ehk ristpalkseinad on aastasadu olnud kõige laialt levinum puitseina tüüp. Lenderi ja Tallinna tüüpi 

majade puhul on palgi paksus varieerunud vahemikus 165-185 mm. Vara laius on ka olnud muutuv, 

minimaalselt on see olnud 100 mm, kuid üldjuhul jäänud suurusjärku 2/3 -3/4 palgi paksusest.  

Sõrestiksein koosneb kandvast sõrestikust ning selle vahel olevast täitematerjalist. Topeltplanksein on 

kahekihiline püstplankudest sõrestiksein, kus sisemise kihi plank katab välimiste plankude vahekoha. Topelt 

püstplankude mõõdud on ca 70 mm x 220mm. Soojapidavuse lisamiseks on kahe plangukihi vahele 

paigaldatud pappi, lisaks on plankude vahed takutatud. Püstpalkseinte puhul jäetakse prussid kas täiesti 

kandiliseks või varatakse osaliselt. Takutamise võimaldamiseks on igal püstprussil serv ära raiutud. 

Palkide ja plankude tihendamine: 

Õieti varatud rõhtpalkseinte puhul kannavad palgid vara keskel. Takutamise hõlbustamiseks on vara servad 

jäetud veidi avatuks. Palkide ja plankude vahed ning aknaraamide ja uksepiitade ümbrus on ajalooliselt 

tihendatud hoone ehitamise käigus sambla või linatakuga. Linatakku võib seintele lisada ka nüüd, kasutades 

tihirauda või mõnda muud laia ja õhukese, ent mitte terava otsaga tööriista. Lisaks kasutatakse ka linavilti, 

mida on hõlbus paigaldada naelte või klambripüstoli abil. Tulepüsivuse parandamiseks ning hallituse vastu 

on linavilla töödeldud booriühenditega. Tänapäeval kasutatakse spetsiaalset lambavillast või polüestrist 

tihenduslinti. 

Puitvahelaed 

Talade vahekaugus võib olla üksteisest maksimaalselt 90 – 100 cm, vastavalt põrandalaudade paksusele. 

Traditsiooniliselt on talade vahe täidetud sae- või turbapuru, linaluu, liiva jms. materjaliga või omavahelise 

seguna soojapidavuse saavutamiseks. Pööningualuse vahelae korral kaetakse laekonstruktsioon (kaasa 

arvatud laetalad) veel täiendava 5-10 cm paksuse mittepõleva täidisega – liiv, savi, räbu- laekonstruktsiooni 

tulekindlamaks muutmiseks. Korrustevahelise puitvahelae helikindluse tõstmiseks kasutatakse soojapidava 

kihi asemel rasket täidist nagu liiv, savi, tellised.Täidiskiht on paigaldatud talade vahele ehitatud mustale- 

ehk mullalaele. Muldlagi koosneb laetala külgedele naelutatud prussidest, mille peale toetub 

kaanetuslaudis. Enne täidiskihi paigaldust kaetakse kaanetuslaudis (muldlagi) papi või muu materjaliga, mis 

takistab täidise laest läbivarisemist. Alt on laetalad löödud praaklaudadega. Laudadele on kinnitatud 

krohvimatid ja lagi on krohviga kaetud. Puitpõrandad on naelutatud taladele hööveldatud või punnitud 

laudadest. 

 



4. Tuletõkestusvõime projekteerimise alused 

Konstruktsioonide tuletõkestusvõime on määratud arvutusmeetodi alusel, mis on kirjeldatud käsiraamatus 

Tuleohutud puitmajad. See arvutusmeetod põhineb standardis EN 1995-1-2 kirjeldatud liitmismeetodil. 

Kogu konstruktsiooni tulepüsivusaeg on selle erinevate materjalikihtide (viimistlusplaadid, täitmata või 

soojustatud tühimikud) panuste summa, võttes arvesse soojusülekande suundasid, kihtide funktsiooni ja 

vastastikmõju. Meetodit on täiendatud teadusuuringutega (Mäger jt 2017, 2018). 

Nimetatud projekteerimismeetodit saab kasutada piiramatu arvu materjalikihtidega 

puitkonstruktsioonidel, mis koosnevad kipsplaatidest, puitplaatidest või nende kombinatsioonidest. Lisaks 

on arvutuste puhul kasutatud uusimaid teadusuuringute tulemusi (Liblik jt 2016-2018), mis hõlmavad 

looduslike krohvide ja nende alusmaterjalide tulekaitseomadusi.  

Antud juhendmaterjali puhul on antud eraldavale konstruktsioonile tuletõkestusvõime EI60, kus on 

sätestatud miinimumnõuded puitseina paksusele ning laekonstruktsiooni puhul mineraalvillale (eeldatakse, 

et vill ei ole viimane kiht).  

Vahelagede tuletõkestusvõime arvutuse puhul eeldatakse, et mineraalvill on kaetud tulele mitteavatud 

küljel, st tarindi tuletõkestusvõime EI60 on esitatud materjalide kaitseaega summana (tprot). Seinte puhul 

on arvestatud, et palksein on viimane kiht, st arvestatud on puidu isolatsiooniaja väärtusega (tins).  

5. Tooted / Paigaldusjuhised 

 Paigaldamisel peab olema järgitud tootja juhiseid.  

 Katteplaatide paigaldamise puhul on karkassipostide ja laekonstruktsiooni puhul plaatide 

aluskarkassi samm maksimaalselt 600 mm. 

 Kruvid peavad olema valitud piisava pikkusega, võttes arvesse kattekihi mahtu ja paksust ning 

tulele avatuse aega.  

 Kõikide liitekohade all peavad olema kas karkassipostid või alusvooderdis. 

 Juhul, kui katteplaadi  ärakukkumise aeg on väiksem kui nõutav tulepüsivusaeg, siis  peab 

soojustusmaterjali allavarisemine olema takistatud. 

5.1 Kipsplaat 

 Kipsplaadid vastavalt EN 520 

 Standardi EN520 järgi tähistab tüüp F tuletõkkekipsplaati. Tüüp A tähistab tavakipsplaati. 

 Kui kombineeritud on mitut tüüpi kipsplaate (A ja F), peavad tulekindlad kipsplaadid (tüüp F) 

tulele avatud küljel olema paigaldatud kõige välimisse kihti. 

 Standardis EN 520 määratletud A-tüüpi kipsplaatide paksus on vastavalt 9,0 mm ja 12,5 mm. 

 Standardis EN 520 määratletud F-tüüpi kipsplaatide paksus on 15 mm. 

 Kipsplaat paigaldamisel roovitusele on maksimaalne roovituse samm 600 mm. 

5.2 Kipskiudplaat 

 Kipskiudplaadid vastavalt EN 15283-2 

 Kipskiudplaatide paksused: 10 mm; 12,5 mm; 15 mm; 18 mm. 

 Kipskiudplaat paigaldamisel roovitusele on maksimaalne roovituse samm 600 mm. 



5.3 Puidupõhised plaadid 

 Puitpaneel (ρ ≥ 400 kg/m3) 

 Puitlaast- ja puitkiudplaadid (ρ ≥ 600 kg/m3) 

 Orienteeritud kihtidega plaat (OSB-plaat) vastavalt EN 300, normtihedusega ≥ 550 kg/m3 

 Puitlaastplaadid vastavalt EN 312, normtihedusega ≥ 500 kg/m3 

 Puitkiudplaadid vastavalt EN 622-2, EN 622-3 või EN 622-5 määratluses,  

normtihedusega ≥ 500 kg/m3 

 Vineer vastavalt EN 636, normtihedusega ≥ 400 kg/m3  

5.4 Laudis 

 Täispuit tihedusega ≥ 290 kg/m3 

 Tiheda laudise puhul on eeldatud, et lauad on paigaldatud külgmiste vahedeta. 

 Hõreda laudise puhul võivad laudiste vahed olla maksimaalselt 2 cm. 

5.5 Voodrilaud 

 Tihedus ≥ 290 kg/m3 

 Voodrilauda puhul  on arvestatud minimaalse paksusega dw (vt. Joonis 1). 

 

Joonis 1. Voodrilaua paksuse mõõtmine. 

5.6 Mineraalvill 

Tühimikus kasutatav soojustusmaterjal: 

 Mineraalvillsoojustus vastavalt EN 13162 

 Kivivill (ρ ≥ 26 kg/m3 ) 

 Klaasvill (ρ ≥ 15 kg/m3)  

Arvutustes peale kattekihi varisemist tulekaitsena käsitletav soojustuskiht peab olema paigaldatud 

tihedalt ja kinnitatud karkassi sisse nii, et oleks takistatud selle enneaegne ärakukkumine või varisemine. 

Kinnitamiseks vôib kasutada järgmiseid abinõusid: 



1. Isolatsioonimaterjali laius on 5..10 mm laiem, kui seinapostidevaheline vahemik. Seda abinôud 

vôib lugeda piisavaks ainult seinakonstruktsioonides juhul, kui isolatsioonimaterjali paksus on 

vähemalt 120 mm. 

2. Isolatsiooni kinnitamine puidust vôi terasest roovitusega. Puidust roovituse môôdud tuleb 

arvutada arvestades söestumisega. 

3. Liimimisega tulele mitteavatud küljele 

5.7 Krohv 

 Savikrohv vastavalt DIN 18947 ja EVS-EN 13914-2:2016  

 Lubikrohv EVS-EN 998-1:2016  

 Krohvide paigaldamine vastavalt EVS-EN 13914-2 ja tootja juhistele 

 Krohvimisel kasutada armeerimisvõrku vastavalt tootja juhistele 

 Savikrohvi armeerimiseks sobib džuudkangas 

 Lubikrohvi armeerimiseks kasutatakse klaaskiud- või plastikvõrku 

5.8 Roomatt 

Hõre roomatt   on   alusmatt   krohvi   jaoks,   mida   valmistatakse   naturaalsest   pilliroost. Pilliroog on 

matiks seotud roostevaba traadi abil. Matis asetsevad rookõrred mitte tihedalt külg külje kõrval, vaid kahe 

kõrre vahel on ühe kõrre jämedune tühik. Sellisel moel tagatakse krohvi parim nakkumine aluspinna ja 

matiga. Roomatt tarnitakse rullis. Toote kvaliteeti jälgib ja kontrollib tootja.  

 Mati paksus < 1,0 cm 

 Tihedus: ≥ 190 kg/m3 (2,5 kg/m2) 

Paigaldus: 

 Roomati   paanid   tuleb  paigaldada   tihedalt   külg-külje   kõrvale,   kerge  5 – 7 cm ülekattega.    

 Roomati paigalduseks kasutatakse pneumaatilist klambripüssi ning klambrit, mille sügavus on 

minimaalselt 20 mm. 

 Kinnitamine   toimub   5 - 10  cm   sammuga,   piki   roomatti   kooshoidvat  jämedamat traati. 

 Roomatt peab asuma aluspinnal. Kui roomatt on paigaldatud laudisele, siis laudise vahed ei tohi 

olla suuremad kui 20 mm. 

 Ehitusplaadile paigaldatud roomati kinnitus peab ulatuma plaadi 

 Aluspinna jäikus ja tugevus peab olema kooskõlas ja vastavuses nende asukoha ja ülesandega 

ehituse konstruktsioonis.  

 Roomatid peavad moodustama aluspinnaga ühtse, monoliitse ja jäiga terviku. 

5.9 Rooplaat 

Pillirooplaat on soojust ja heli isoleeriv jäik ehitusplaat, mida valmistatakse naturaalsest pilliroost. 

Rookõrred pressitakse paralleelselt kokku ja õmmeldakse tugevaks plaadiks tsink-, või roostevaba traadiga. 

Toote kvaliteeti jälgib ja kontrollib tootja.  

 Rooplaadi mõõtmed on 2000 mm x 600 mm 

 Rooplaadi levinumad paksused on 25 mm ja 50 mm 

 Tihedus: ≥ 225 kg/m3 



Paigaldus: 

 Kinnitades rooplaate seinale või lakke on soovitatav maksimaalne alusroovituse samm 300 mm, 

nii et roovitus jääb piki rooplaati jooksva traadi alla. Rooplaadi võib paigaldada otse 

massiivpuitseinale. Soovituslik aluspind on täislaudis. 

 Rooplaadid tuleb asetada tihedalt külg-külje kõrvale, vajadusel nö. koputada servad tihedaks 

 Aluspinna jäikus ja tugevus peab olema kooskõlas ja vastavuses nende asukoha ja ülesandega 

ehituse konstruktsioonis. 

 Rooplaadid peavad moodustama aluspinnaga ühtse, monoliitse ja jäiga terviku. 

Kinnitamine: 

 toimub 15 cm sammuga, piki rooplaati kooshoidvat traadist õmblust.  

Kinnitusvahendid: 

- naeltega – pöörates naela pea tagasi üle plaadi traatõmbluse, (50 mm paksuse plaadi puhul on 
naela min. pikkus 90 mm; 25 mm paksuse plaadi puhul on naela min. pikkus 75 mm) 

- kruviga – min. pikkus 90 mm, kasutades lisaks laiu seibe (läbimõõt min. 20 mm) või montaažilinti 
- klambritega – kasutades pneumaatilist klambripüstolit, klambri pikkus min. 90 mm 

5.10 Laastuvõrk 

Ajalooliselt on puidust aluspinnale krohvi seinas püsimiseks kinnitatud diagonaalselt asetsevad pajuvitsad, 

mis on kinnitatud naeltega palkseina külge. Lisaks on kasutatud ka korrapärast laastumatti. 

6. Detailid / Märkused 

Varatud palkseinte puhul on tegemist nõrgima kohaga tarindis. Varadele ja tappidele tuleb eraldi 

tähelepanu pöörata, et tagada nende tihendamine. Kasutada sammalt, linavilti, lambavillast või polüestrist 

tihenduslinti. Kui puitsein vastab kaasaegsetele tarindile esitatud õhutiheduse nõuetele, siis on vara 

nõutava miinimum paksuse korral tuletõkestusvõime tagatud.   

Kinnitusvahendite servakaugused mõjutavad märkimisväärselt kattekihi põlengukäitumist. Suuremad 

servakaugused, võrrelduna arvutustega normaaltemperatuurideks, mõjutavad soodsalt vooderdiste 

käitumist tulekahjuolukorras. F-tüüpi kipsplaatidele, kiudkipsplaatidele ning roomatile kehtib lisaks nõue, 

et kinnitusvahendid peavad tungima jääkristlõikesse vähemalt 10 mm sügavusele.  

Õhkvahe efekti konstruktsiooni tulepüsivusele ei ole arvestatud juhul kui see on väiksem kui 40 mm. Näiteks 

roovituse puhul. Roovitus võib olla nii puidust kui metallist. Tuletõkestusvõime leidmisel on arvestatud 

roovituse/õhkvahe paksusega vähem kui 40 mm. 

Tiheda laudise puhul on laudade vahe väiksem kui 0,5 mm. Laiemate vahede puhul laudise panusega 

konstruktsiooni tulepüsivusse ei arvestata. Kui laudis kaetakse krohviga, siis laudise laius ei tohi olla suurem 

kui 120 mm (kõmmeldumise oht). 

Katteplaatide puhul on antud miinimumpaksused, st sama lahenduse puhul võib kasutada ka paksemat 

plaati.  



Krohvi ei paigaldata kipsplaatidele, v.a. kipskiudplaatidele. Puitkiudplaadile krohvides tuleb rangelt järgida 

tootja paigaldusjuhiseid. 

Kui kattematerjalide puhul on viidatud kahekihilisele kipsplaatide kombinatsioonile, on tulepoolsel küljel 

alati tuletõkkekipsplaat (GtF).   

Mineraalvillade puhul on tulepüsivusarvutustes arvestatud minimaalse villa tihedusega. 

Seina- ja laekonstruktsioonide vuugid ja nurgasôlmed tuleb tihendada selliselt, et need oleksid  samaväärse 

vôi suurema tulepüsivusega vôrreldes juhendis esitatud pôhikonstruktsioonide tulepüsivusega. Seina ja lae 

liitekohtades tuleb kasutada tuletõkketihendeid  vastavalt kasutatavatele kattematerjalidele ja tootja 

ettekirjutistele. Liitekohtade tihendamine peab vastama konstruktsiooni tulepüsivusele ning see 

tõendatakse olemasolevat või projekteeritavat olukorda arvestades. 

Vastavalt siseministri määrusesele nr 17 § 14 lg 1 ja 9 ja 10: Tuletõkkekonstruktsiooni täielikult või osaliselt 

läbivale tehnosüsteemile esitatakse 50 % nõue konstruktsiooni tulepüsivusest, kuid tihendamine peab 

vastama konstruktsiooni tulepüsivusele.  

Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti 

tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit.  

Tuletõkkekonstruktsiooni täielikult või osaliselt läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 

50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast. 

Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse või akna või nende kogupindala võib üldjuhul olla kuni 40 protsenti 

tuletõkkekonstruktsiooni pindalast. Kui selline pindala ületab 40 protsenti, peab sellise ukse ja akna 

tulepüsivus olema sama teda ümbritseva tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusega.  

Tuletõkkekonstruktsioonis kasutatavatele avatäidetele esitatavad nõuded on leitavad siseministri määruses 

nr. 17. 
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8. Konstruktsioonilahendused 

Lahendused on esitatud eeldusel, et tarindi vooderdis asub tulele avatud küljel (seinte joonistel 

paremal, vahelagede joonistel all). Vahelagede puhul on eeldatud, et vill on kaetud tulele 

mitteavatud küljel. Kõik lahendused on esitatud tarindite tuletõkestusvõime EI60 saavutamiseks. 

8.1 Seinakonstruktsioonid 

Puitseina minimaalne paksus hmin on näidatud joonisel 2. Topeltplanksein on illustreerival 

eesmärgil näidatud pealtvaates. Vooderdise kaitseaeg tprot tähistab aega, mil temperatuuritõus 

vooderdise taga on tõusnud 270 kraadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Puitseina minimaalne paksus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hmin hmin 



 

Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus Vooderdis 
Vooderdise 
kaitseaeg 

kokku 

Min. 
puitseina 

paksus 

Palksein Püstplanksein Tüüp 
Paksus tprot hmin 
[mm] [min] [mm] 

1 

  

Savi- või lubikrohv 25 

25 51 

Roomatt / Laastuvõrk - 

Tihe laudis (22x100 mm) 22 

Roovitus <40 

2 

  

Savi- või lubikrohv 40 

38 43 
Roomatt / Laastuvõrk - 

Tihe laudis (22x100 mm) 22 

Roovitus <40 

3 

  

Savi- või lubikrohv 25 

23 51 

Rooplaat 50 

4 

  

Savi- või lubikrohv 25 

20 53 

Rooplaat 25 

5 

  

Savi- või lubikrohv 25 

18 54 

Roomatt / Laastuvõrk - 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus Vooderdis 
Vooderdise 
kaitseaeg 

kokku 

Min. 
puitseina 

paksus 

Palksein Püstplanksein Tüüp 
Paksus tprot hmin 
[mm] [min] [mm] 

6 

  

Savi- või lubikrohv 40 

33 46 

Roomatt / Laastuvõrk - 

7 

  

Savi- või lubikrohv 25 

23 51 

Roomatt - 

Puitkiudplaat / OSB 12 

Roovitus <40 

8 

  

Savi- või lubikrohv 15 

17 54 Puitkiudplaat 12.5 

Roovitus < 40 

9 

  

Savi- või lubikrohv 15 

29 49 Kipskiudplaat 12.5 

Roovitus <40 

10 

  

Kipsplaat GtF 15 

50 15 Kipsplaat GtA 12.5 

Roovitus <40 

 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus Vooderdis 
Vooderdise 
kaitseaeg 

kokku 

Min. 
puitseina 

paksus 

Palksein Püstplanksein Tüüp 
Paksus tprot hmin 
[mm] [min] [mm] 

11 

  

Kipsplaat GtA 12.5 

36 41 Kipsplaat GtA 12.5 

Roovitus <40 

12 

  

Kipsplaat GtF 15 

53 5 Kipsplaat GtF 15 

Roovitus <40 

13 

  

Kipsplaat GtF 15 

30 39 

Roovitus <40 

14 

  

Kipsplaat GtA 12.5 

24 45 

Roovitus <40 

15 

  

Kipsplaat GtA 12.5 

23 52 

Kivivill / Karkass 42 

 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus Vooderdis 
Vooderdise 
kaitseaeg 

kokku 

Min. 
puitseina 

paksus 

Palksein Püstplanksein Tüüp 
Paksus tprot hmin 
[mm] [min] [mm] 

16 

  

Kipsplaat GtF / 
Kipskiudplaat 

15 

33 42 

Klaas- või kivivill / Karkass 42 

17 

  

Kipsplaat GtF / 
Kipskiudplaat 

15 

44 35 
Puitlaastplaat / 
Puitkiudplaat / OSB 

12 

Roovitus <40 

18 

  

Kipsplaat GtA 12.5 

29 44 
Puitlaastplaat / 
Puitkiudplaat / OSB 

12 

Roovitus <40 

19 

  

Kipskiudplaat 10 

32 43 Kipskiudplaat 12.5 

Roovitus <40 

20 

  

Voodrilaud 7 

29 41 
Kipsplaat GtF / 
Kipskiudplaat 

15 

Roovitus <40 

 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus Vooderdis 
Vooderdise 
kaitseaeg 

kokku 

Min. 
puitseina 

paksus 

Palksein Püstplanksein Tüüp 
Paksus tprot hmin 
[mm] [min] [mm] 

21 

  

Voodrilaud  7 

25 45 
Kipsplaat GtA 
/Kipskiudplaat 

12.5 

Roovitus <40 

22 

  

Püstlaudis 23 

10 54 

Roovitus <40 

 
23 

  

Kipsplaat GtF 15 

44 32 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kivivill / Karkass 66 

Õhkvahe 10 

Savi-või lubikrohv 
roomatil/laastuvõrgul 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Laekonstuktsioonid 

 

Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus 

Kattematerjalid kuni villani 

Katte-
materjalide 
kaitseaeg 

kokku 

Mineraalvilla 
paksus 

Tüüp 
Paksus tprot Kivivill Klaasvill 

[mm] [min] [mm] [mm] 

1 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 75 250 

Roovitus < 40 

41   Kipsplaat GtF 15 

Kipsplaat GtF 15 

2 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 81 x 

Roovitus < 40 

38   Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtF 15 

3 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 156 x 

Roovitus < 40 

33   Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 

4 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 150 x 

Roovitus/kivivill 45 

36   Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 

5 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 141 x 

Roovitus/kivivill 45 

38   Roovitus/kivivill 45 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 

6 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 125 x 

Roovitus/kivivill 95 

44   Roovitus <40 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 
 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus 

Kattematerjalid kuni villani 

Katte-
materjalide 
kaitseaeg 

kokku 

Mineraalvilla 
paksus 

Tüüp 
Paksus tprot Kivivill Klaasvill 

[mm] [min] [mm] [mm] 

7 
 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 166 x 

Roovitus < 40 

28   Puitlaastplaat / OSB 12 

Kipsplaat GtF 15 

8 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 50 200 

Roovitus/kivivill 45 

54   Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtF 15 

9 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 80 380 

Roovitus/kivivill 45 

53   Roovitus/kivivill 45 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtF 15 

10 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 50 200 

Roovitus/kivivill 95 

56   Roovitus/villata <40 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtF 15 

11 
 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 180 x 

Hõre laelaudis 25 
18   

Kipsplaat GtA 12.5 

12 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 205 x 

Roovitus 22 
2   

Laelaudis 7 

13 
 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 170 x 

Kipsplaat GtA 12.5 
24   

Laelaudis 7 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus 

Kattematerjalid kuni villani 

Katte-
materjalide 
kaitseaeg 

kokku 

Mineraalvilla 
paksus 

Tüüp 
Paksus tprot Kivivill Klaasvill 

[mm] [min] [mm] [mm] 

14 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 110 x 

Roovitus/kivivill 75 

46   Roovitus/kivivill 75 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 

15 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 120 x 

Hõre laelaudis 22 

46   Kipskiudplaat 12.5 

Roomatt  

Savi-ja lubikrohv 25 

16 
 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 170 x 

Hõre laelaudis 22 

23   Kipskiudplaat 12.5 

Savi-ja lubikrohv 10 

17 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 175 x 

Hõre laelaudis 22 

22   Puitkiudplaat / OSB 12 

Roomatt - 

Savi-ja lubikrohv 25 

18 
 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 150 x 

Tihe laudis 22 

36   Roomatt - 

Savi-ja lubikrohv 25 

19 

 

Põrandakattematerjalid  
 

  

Mineraalvill vt. min 175 x 

Hõre laelaudis 22 

23   Rooplaat 50 

Savi-ja lubikrohv 25 
 

 



Olemasoleva vahelae parendatud konstuktsioonilahendus EI60 saavutamiseks: 

Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus 
Vooderdis 

Vooderdise 
paksus 

Tüüp [mm] 

20 

 

Kipsplaat/Kipskiudplaat 12.5 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol tihe laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Laelaudis 8 

21 

 

OSB 10 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol tihe laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Tihe laelaudis 8 

22 

 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol tihe laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Tihe laelaudis 18 

Kipskiudplaat/ Kipsplaat 12.5 

Kipskiudplaat/ Kipsplaat 15 

23 

 

Kipskiudplaat/ Kipsplaat 15 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol tihe laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Tihe laelaudis 18 

Savi- või lubikrohv roomatil 25 

24 

 

Kipsplaat/Kipskiudplaat 15 

Mineraalvill 15 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol tihe laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Hõre laelaudis 20 

Savi- või lubikrohv roomatil 25 



Jrk 
Nr 

Konstruktsioonilahendus 
Vooderdis 

Vooderdise 
paksus 

Tüüp [mm] 

25 

 

Kipsplaat/Kipskiudplaat 12.5 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Hõre laelaudis 20 

Savi- või lubikrohv roomatil 25 

26 

 

Kipsplaat/Kipskiudplaat 12.5 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide 
 

Ol.ol laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Hõre laelaudis 8 

OSB 10 

27 
 

 

Põrandalaudis 40 

Liivatäide  

Ol.ol laudis lisaprussidel 25 

Õhkvahe <40 

Tihe laudis 12 

Kipsplaat/ Kipskiudplaat 15 

Savi- või lubikrohv 10 

28 

 

Puidupõhine parkett 8 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtA 12.5 

Põrandalaudis 32 

Liivatäide  

Ol.ol laudis lisaprussidel 22 

Õhkvahe <40 

Laelaudis 8 

Roovitus <40 

Kipsplaat GtA 12.5 

Kipsplaat GtF 15 
 


