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Head nõuanded seinte soojustamiseks
Hoonete rajamisel või 
suuremate renovee-
rimistööde käigus on 
alati väga oluline osa täita 
soojustusmaterjalidel, 
sest soojakaod välisseinte 
kaudu moodustavad pea 
kolmandiku kogu hoone 
soojakadudest. 

Välisseinte soojustamisel 
tuleb erilist tähelepanu pööra-
ta akende-uste ümbruse ja 
hoo ne nurkade soojustamise-
le. Põhiliselt on kasutusel kaks 
välisseinte lahendust. Tuulu-
tatavaid välisseinu kasutatak-
se puit- ja metallsõrestikhoo-
netes. Seinad viimistletakse fas-
saa  dikatteplaatide või puitlau-
disega. Fassaadikatte ja soo-
justuskihtide vahel on tuule-
tõkkekiht, millele kinnitatakse 
tuulutuse jaoks distantsliistud. 
See lahendus on sobiv ka vane-
mate hoonete renoveerimisel 
ning sageli saab hoone omanik 
sellega ise hakkama. 

Teist lahendust kasutatakse 
peamiselt massiivseinte soo-
justamisel. Kivi- või betoon-
seinale kinnitatakse tugevad 
soojustusplaadid, mis kaetak-
se krohvikihiga. Sellised tööd 
nõuavad alati kogenud ette-
võtja abi, et tulemus vastaks 
ehitus- ja tuleohutusnõuetele 
(vaata joonist 1). 
Saepuru seob niiskust

Vanemate hoonete puitsõ-
restikseinte täiteks on enamas-
ti kasutatud saepuru või mine-
raalvatti. Tuuletõkkekihiks on 
ehituspapp, halvemal juhul 
aga ruberoid või kile. Kui väli-
mistes kihtides selliseid mit-
tehingavaid materjale kasuta-
da, ei pääse veeaur välja, tekib 
kondensaat ja talvel võib sein 
läbi külmuda. Siis tekivad niis-
kuskahjustused ja hallitus ena-

masti puidu ja kivi kokkupuu-
tekohas: kivi kogub endasse 
niiskust ning annab selle eda-
si puidule. Kahjustatud puit-
osad tuleb kas välja vahetada 
või töödelda neid antiseptiliste 
puidukaitsevahenditega. Puit- 
ja kiviosad tu leb hüdroisolat-
sioonikihiga eraldada. 

Miks on aga saepurutäidis 
vanemates puithoonetes kasu-
lik? Soojus ja niiskus liiguvad 
välispiiretes alati soojemalt 
pinnalt külmema suunas. Kui 
välispiirete ruumipoolses kül-
jes ei ole kasutatud aurutõket, 
satub välisseintesse ja katuslae 
täidisesse hulgaliselt veeauru. 
Mineraalvillade tootjad soo-
vitavad kasutada aurutõkke-
kihti, kuid vanema puitehitise 

renoveerimisel on täiesti niis-
kuskindla aurutõkkekihi saa-
vutamine ebareaalne. Sel juhul 

peaks aurutõkke pigem pai-
galdamata jätma. Siin tulebki 
appi olemasolev saepurutäi-
dis, sest erinevalt mineraal-
villadest seob saepuru suurel 
hulgal niiskust. Temperatuuri 
tõustes ja õhu liikumise toimel 
see aga kuivab. Aurutõkkekiht 

on vajalik siis, kui rajatakse
niiskeid ruume. Need tuleb 
muu dest hooneosadest auru-
tõkkekile või fooliumiga eral-
dada ning varustada sundven-
tilatsiooniga. 

Kui ilmsed niiskuskahjus-
tused puuduvad, võib saepu-
ru alles jätta. Täidis võib olla 
küll aja jooksul kokku vajunud 
ja jätnud sellega seinte ülaosa 
praktiliselt soojustuseta. 
Mineraalvillast seinarullid

Mõnel juhul saab sõrestiku-
poste katva laudise osaliselt 
säilitada, kui eemaldada vaid 
osa laudadest nii, et mineraal-
villast soojustusega saaks täita 
tühjenenud sõrestiku ja pos-
tide vahelised seinaosad. See-

järel tuleb seinale paigaldada 
lisaroovitis ning lisada soojus-
tuskiht. Seejuures peab kogu 
seina soojustuse kogupak-
sus olema vähemalt 200 milli-
meetrit. Kui saepurutäidis jääb 
seintesse osaliselt alles, võiks 
mineraalvilla kogupaksus olla 
vähemalt 150 millimeetrit. 

Sõrestikseinte soojustami-
seks on kõige sobivamad tihe-
damad mineraalvillast seina-
rullid. Tuuletõkkeplaat olgu 
alati asetatud tihedalt vas-
tu soojustust. Levinuim on 
pressitud puitkiud-tuuletõk-
keplaat, mida on immutatud 
niiskust ja hallitust tõrjuvate 
vahenditega. Kuna see on pui-
dul põhinevast toorainest val-
mistatud plaat, on paigaldusel 

oluline jälgida, et plaat saaks 
vajadusel paisuda. Plaate soo-
vitatakse seintele paigaldada 
üksteisest vähemalt nelja-viie 
millimeetri kaugusele ning 
täita vuugid montaaživahu või 
silikoonmassiga. Vertikaal-
vuugid tuleb katta distantsliis-
tudega, mis on aluseks fassaa-
di välisvoodri kinnitusele (vaa-
ta joonist 1). 

Tuulutatavate sõrestikseinte 
ehituse juures on väga oluline 
tuulutusvahe õige lahendus. 
Kui sein kaetakse horison-
taallaudisega, siis paigaldatak-
se distantsliistud vertikaalselt. 
Kui sein soovitakse katta püst-
laudisega, kus lauad on kahes 
kihis vaheliti, siis tuleb dis-
tantsliistud paigaldada seinale 
horisontaalselt, kusjuures liis-
tu pikkus peaks olema 1,2–1,5 
meetrit. Kahe kõrvuti asetseva 
liistu vahele tuleb jätta õhu lii-
kumiseks 30–50-sentimeetri-
ne vahe. Iga järgnevat horison-
taalset distantsliisturida tuleb 
eelnevast nihutada maleruu-
dustiku taoliselt. Oluline on, 
et tuulutusvahe oleks alt ja 
ülalt välisõhule avatud. Õhu-
liikumise tagamiseks võiks 
tuulekasti kattelaudis olla kin-
nitatud 10–15-millimeetriste 
vahedega. Väga oluline on see 
ka katuslae soojustuse ja tuulu-
tuse normaalseks funktsionee-
rimiseks. 

Krohvialuse soojustuse ja 
krohvimistööde ajal on oluli-
ne täpselt järgida krohvisüs-
teemi tootja nõudeid. Joonisel 
2 on krohvialuse soojustatud 
seina lõige. Krohvialuseks soo-
justuseks kasutatakse vasta-
vaid tugevaid fassaadisoojus-
tusplaate. Plaatide kinnitusviis 
erineb sõltuvalt kasutatavast 
krohvisüsteemist. 

Peep Pihelo,
Eesti Soojustuskeskus

Välisseinad soojakindlaks!

1. Hüdroisolatsioon/tihend 
(villariba, montaaživaht vms)
2. Antiseptikuga töödeldud 
puitvöö
3. Fassaadikate (voodrilauad, 
fassaadiplaadid vms)
4. Tuuletõkkeplaat (näiteks 
w12 mm) paigaldatud selliselt, et 
nelja plaadi nurgad ei satuks ühte 
punkti (plaatide read on nihuta-
tud umbes 300–600 mm)

5. Tuulutusvahe ja vertikaalne 
distantsliist (minimaalselt 25 mm) 
tuuletõkkeplaatide vuukide kohal
6. Soojustatud sõrestiksein ja 
lisaroovitis koos soojustusega 
(mineraalvill, näiteks Thermolan 
Unifi t 150 + 50 mm)
7. Aurutõkkekiht
8. Siseviimistluskiht (kipsplaat, 
voodrilaud vms)

Tuulutatava sõrestikseina vertikaallõige

Krohvialuse seina vertikaallõige
1. Sokkel/vundament
2. Hüdroisolatsioon
3. Sokliprofi ili kinnitustüübel
4. Olemasolev sein
5. Soojustusplaatide paigaldussegu
6. Tihend avatäidete ümber (montaaži-
vaht, villariba vms)
7. Avatäide (aken, uks)
8. Soojustusplaat avakülgedel (näiteks 
25–50 mm)
9. Tihend (hermeetik)
10. Aknaplekk
11. Soojustusplaatide kinnitustüüblid
12. Soojustusplaadid (näiteks 100–150 
mm)
13. Armeeritud aluskrohv
14. Viimistluskrohv (vajadusel värvitud)
15. Metallist sokliprofi il

Soojus ja 
niiskus liiguvad 
välispiiretes 
soojemalt kül-
mema suunas. 

Joonis 1

Joonis 2

Kivi- või betoonseinte soojus-
tamine nõuab kogenud ehitus-
mehe abi. Foto: arhiiv




