
Põrandad peavad 
olema põhjalikult 
soojustatud
Mida vähem on maja soojustatud, seda 
suuremad on kulutused toasoojusele. 

Soojustatud põrandaid 
rajatakse põhiliselt kahel 
viisil: kas otse pinnasele 

või jäetakse pinnase ja põran-
da vahele õhuruum. Siseruu-
mide vahel asuvad põrandad-
vahelaed isoleeritakse eelkõige 
heli edasikandumise takista-
miseks ning soojusisolatsioon 
asendatakse sel juhul heliiso-
latsiooniga. Soojusisolatsioon 
aitab vähendada välispiirete 
soojakadusid, heliisolatsioon 
tagab aga ruumidevahelis-
te põrandate, seinte ja lagede 
helikindluse. 

Tihendatud ja niiskuse eest 
isoleeritud pinnasele rajatava 
põranda soojustus paigalda-
takse tavaliselt koos vunda-
mendi vertikaalosade soojus-
tusega. Seda eelkõige siis, kui 
vundamenti ei saa välispinnalt 
soojustada. Samuti takistab 
vundamendi soojustus põran-
da ääreala jahtumist ning 
tagab põranda pinnal ühtlase-
ma temperatuuri. Õigesti soo-
justatud vundament ja põrand 
tagavad ka põrandaküttesüs-
teemi tõrgeteta toimimise. 

Soojustus paigaldatakse 
vundamendi vertikaalsele pin-
nale enne aluspõranda soo-
justamist nõnda, et see kataks 
vundamendi sisepinna kogu 
ulatuses kuni põrandavalu 
tasapinnani. Kõik kommuni-
katsioonide läbiviigud isolee-
ritakse täiendavalt ja vajadusel 
tihendatakse neid montaaži-
vahu või silikooni abil, et takis-
tada niiskuse läbipääsu. Seejä-
rel kaetakse põrand soojustus-
plaatidega kahes kihis selliselt, 
et plaadikihtide vuugid ja liite-

kohad ei satu kohakuti. Antud 
juhul on sobivaks materjaliks 
vastupidavad põrandate vaht-
polüstüreenplaadid Estplast 
EPS-80 ja EPS-100.
Mastiksiga 
hallituse vastu

Vundamendi vertikaalosa-
dele paigaldatakse plaadid 
paksusega 50–100 millimeet-
rit, põranda all asuva soojustu-
se paksus on vahemikus 100–
200 millimeetrit paigaldatuna 
kahes kihis, näiteks 2x50 või 
2x100 millimeetrit. 

Soojustuse paksuse ja tuge-
vusklassi valik sõltub hoone 
tüübist ja kasutusotstarbest. 
Kui hoone vundament ja sok-
kel on välispinnalt piisavalt 
soojustatud, kasutatakse vun-
damendi sisepinnal külmasil-
la tõkestamiseks 20–25-milli-
meetrist isolatsiooniriba. Suu-
rema kasutuskoormusega ehi-
tistes (näiteks tööstushoone-
tes või garaažides) kasutatak-
se põrandate soojustamiseks 
Estplast EPS-200 soojustus-
plaate.

Õhuruumi kohal asuva-
te põrandate ehk “tuulutata-

vate” põrandate laagid toetu-
vad tavaliselt täitepinnasesse 
rajatud kivipostidele. Laagide 
otsad asuvad aga vundamen-
divööl, kus kivi- ja puitpindade 
vahel on hüdroisolatsiooniks 
kasutatud näiteks tõrvapap-
pi. Sokliosas on läbivad tuulu-
tusavad, mis tagavad põranda 
all asuva ruumi tuuldumise. 
Vanemate hoonete põranda-
tes on soojustuseks kasutatud 
üldjuhul lubja-liivatäidet, mis 
asub laudisel, laagide vahel. 
Selline põrandakonstrukt-
sioon vajab kindlasti täienda-
vat soojustamist ja tuuletihe-
damaks muutmist.

Kui olemasolev põrandaka-
te – laudis või puitlaastplaat 
– on eemaldatud, saab laagi-
de vahed vanast täidisest tüh-
jendada. Siis tuleb tihendada 
vundamendivöö ja välisseinte 
ühendpinnad, kus läbipuhu-
mine on kõige suurem. Selleks 
võib kasutada montaaživahtu, 
mis takistab niiskuse levikut ja 
täidab ligipääsmatud kohad. 
Niiskuse ja hallituse levikut 
saab tõkestada ka puidukaitse-
vahenditega. Vundamendile ja 
postidele toetuvad talad, laa-
gide otsad jne võib üle võõba-
ta hallitust ja niiskust tõrjuva 
mastiksiga ning seejärel soo-
justada põrand.
Tähelepanu 
hoone nurkades

Vundamendis olevad tuu-
lutusavad tuleb põrandaaluse 
ruumi ventileerimiseks vaja-
dusel puhastada ja seejärel 
restidega katta. Tuulutusavade 
kõrgus maapinnast peab aasta 

n Hoonete küttesoojus kulub valdavalt välis-
piirete (vundament, põrandad, välisseinad, 
katuslagi, aknad-uksed) soojakadude ning 
ventilatsioonist ja õhuvahetusest tingitud 
soojakulude kompenseerimisele.
n Soojakaod läbi välispiirete ja soojakulu 
õhuvahetusele olenevad vahetult välispiirete 
soojapidavusest ja õhutihedusest.
n Halvasti soojustatud ja läbipuhutavad, liig-
niisked või pragulised välisseinad, põrandad 
ja vundamendid juhivad soojust mitu korda 
rohkem ning lisaks ülemäärasele küttekulule 

võivad jahtunud tarindi sisemistes osades 
tekkida niiskuskahjustused ja hallitus.
n Niisama palju, kui hoone õhuvahetusega 
ja läbi välispiirete soojust kaotab, tuleb sinna 
küttesooja juurde anda, et oleks tagatud hoo-
ne kasutajate mugavustunne ning normaal-
sed elu- ja töötingimused.
n Ebapiisav soojustus ja ülekütmine kahjusta-
vad meid ümbritsevat keskkonda, sest kulu-
tatakse liigselt loodusressursse ja paisatakse 
atmosfääri suurel hulgal saasteaineid.

läbi tagama tuulutusõhu piisa-
va juurdepääsu. 

Tuulutatava põranda soo-
justamisel tuleb enne soojus-
tuse paigaldust laagide vahe-
le abiliistudele ja/või hõrelau-
disele paigaldada tuuletõk-
kekiht. Selleks sobivad antud 
juhul kõige paremini niisku-
sele vastupidavad mineraal-
villast tuuletõkke- ja soojus-
tusplaadid, näiteks Rockwooli 
plaadid paksusega 20–30 mil-
limeetrit. 

Laagide vahele paigalda-
takse Thermolani klaasvilla-
rullid või Rockwooli kivivilla-
plaadid kogupaksusega vähe-
malt 200 millimeetrit, vaja-
dusel võib neid panna ka mit-
me kihina. Eriti tähelepanelik 
tuleb olla vundamendi, laagi-

de ja talade kokkupuutejoon-
tel ning hoone nurkades, kuhu 
sageli kipuvad jääma soojusta-
mata kohad, mis tekitavad hil-
jem põrandal külmasildu. 

Alternatiivse lahendusena 
võib kaaluda ka põrandaalu-
se ruumi soojustamist kerg-
kruusaga ning põrandaalu-
se ruumi seinte ehk vunda-
mendi sisepindade soojusta-
mist maapealses osas. Taoli-
se lahenduse puhul jäetakse 
põrandalaagide vaheline osa 
sageli soojustamata või kasu-
tatakse minimaalset soojus-
tuskihti, sest õhk põranda all 
püsib soe. Ka tuulutusavasid 
ei tehta, aga seda ainult tingi-
musel, et kõik piirded põran-
daaluse ruumi ümber lasevad 
vabalt niiskusel välja hingata – 

see tähendab, et on kasutatud 
näiteks mineraalvillast soojus-
tusplaate ja kergkruusast vun-
damendiplokke. Põrandasse 
tuleb sel juhul teha vaateluu-
gid, et saaks aeg-ajalt kontrol-
lida põranda all asuva ruumi 
seisundit. Põrandalaudise või 
vineer- ja soojustuskihi vahele 
jäetakse umbes 25-millimeet-
rine õhuvahe, et tagada põran-
dakatte all parem õhu liikumi-
ne. Sellise lahenduse otstarbe-
kus sõltub näiteks pinnase ise-
ärasustest, põhjavee tasemest 
ja hoone tüübist. Kindlas-
ti tasub enne põrandate soo-
justamist nõu pidada ehitus-
spetsialistidega, et valida sobiv 
lahendus. 

Peep Pihelo,
Eesti Soojustuskeskus

Korralik 
vundamendi 
soojustus 
takistab 
põran date 
äärealade 
jahtumist. 

Viis fakti soojustamise kohta

Kuidas soojus ära kaob?

1. Põrandakate (laudpõrand, parkett vms)
2. Põranda aluskate (polüetüleen- või korkmatt) 
3. Laudis või vineer (sõltuvalt põrandakattest) 
4. Soojustus laagide vahel (kivi- või klaasvill 
paksusega vähemalt 200 mm)
5. Niiskuskindel tuuletõkkeplaat (soovitatavalt 
kivi- või klaasvill paksusega 20–30 mm) 

6. Põrandalaagid 
7. Hüdroisolatsioon puit- ja kivipindade 
ühendkohtades
8. Pinnasesse rajatud tugipostid 
9. Tihendatud pinnas ning liiva- ja/või kerg-
kruusatäide

n Põranda soojustamine
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