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1. SISSEJUHATUS 

Rannila termoprofiilkarkassiga maja puhul ehitatakse maja välisseinte karkass Rannila 
“soojadest” terasprofiilidest – nn. termoprofiilidest. Termoprofiilid ei tekita seinas 
terasprofiilidele muidu iseloomulikke külmasildasid. 
Termoprofiilkarkass annab seinale mitmeid eeliseid teiste karkass-seinte ees. 
- Tsingitud terasest termoprofiilid ei karda niiskust ega muuda niiskuse tõttu oma 

kuju. Selle tulemusena ei ole vaja karta, et pärast ehitamise lõppu, maja kasutamise 
ajal, tekivad seintesse praod. 

- Termoprofiilkarkassiga sein saab veeõnnetuste ja muude seina märgumist 
põhjustavate “apsakate” puhul vähem kannatada, samuti on selliste õnnetuste 
tagajärgi termoprofiilkarkassiga seina puhul lihtsam kõrvaldada. Majaomaniku 
suurimaid vaenlasi – majavammi ja teisi karkassi mädandavaid seeni ning kahjureid 
pole mingit põhjust karta. 

- Tänu lihtsale konstruktsioonile on Rannila termoprofiilkarkassiga seinte ehitamine 
kiire ja väikese materjali kaoga. 

- Seina lõppkvaliteedile annab palju juurde siseviimistluse tegemise lihtsus: teraskar-
kassile paigaldatavate kipsplaatide tasapindsust on hõlbus saavutada. 

- Rannila termoprofiilkarkassiga sein koosneb mittepõlevatest materjalidest. 
Rannila termoprofiilkarkassiga seina konstruktsioon on alljärgnev. 
 • 

• 

• 

• 

• 

• Fassaadikate 

9 mm tuuletõkke-kipsplaat 

Rannila termoprofiilkarkass 

Soojustus (klaasvill) 

0,2 mm aurutõkkekile 

13 mm kipsplaat 

Siseviimistlus 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
Rannila termoprofiilkarkassiga seinad sobivad nii eramutele ja ridamajadele kui ka 
kandva raudbetoon- või teraskarkassiga mitmekorruselistele hoonetele. Esimesel juhul 
kannavad termoprofiilkarkassiga seinad kõik hoonele mõjuvad väliskoormused (kand-
vad seinad), teisel juhul on need vaid hoone välispiirdeks (ennastkandvad seinad). 
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Rannila termoprofiilkarkassiga seinte ehitamiseks on kaks võimalust: 
a) detailmeetodi puhul koostatakse seinte termoprofiilkarkass ning lisatakse soojustus-

materjal, aurutõke ja karkassi katteplaadid ehitusplatsil; 
b) paneelmeetodi korral püstitatakse seinad Rannila Profiili tehases koostatud suure-

mõõtmelistest seinaelementidest, nn. termopaneelidest; termopaneelid koosnevad kas 
ainult termoprofiilkarkassist, soojustusmaterjalist ja karkassi katteplaatidest või on 
paneelidele lisatud ka juba uksed-aknad ning fassaadikate. 

Käesolev trükis annab juhised ehitamiseks detailmeetodil, ehitamist paneelmeetodil 
käsitleb eraldi juhend “Rannila termopaneelidest maja” (Pärnu 2002). 
 
 

2. TERMOPROFIILKARKASSIGA VÄIKEMAJA EHITAMINE 

2.1. Üldpõhimõtted 
Termoprofiilkarkassiga väikemaja ehitamine sarnaneb üldjoontes puitkarkassiga 
väikemaja ehitamisele, siiski on karkassi koostamises olulisi erinevusi. Detailmeetodi 
kasutamisel tellitakse termoprofiilid täpselt vajaliku pikkusega; ehitusplatsil toimub vaid 
karkassi koostamine ning karkassiprofiilide töötlemisest põhjustatud materjali- ja 
ajakadusid ei teki. Kõik karkassielementide liited tehakse puurkruvidega. 
 
Termoprofiilkarkass 
Termoprofiilkarkassi põhielementideks on vertikaalsed C-ristlõikega termoprofiilid 
(TC-profiilid). Vertikaalseid termoprofiile – karkassiposte – ühendavad karkassi ala- ja 
ülaservas horisontaalsed U-ristlõikega termoprofiilid (TU-profiilid). Neid nimetatakse 
karkassi vöödeks. TU-profiile kasutatakse ka teiste horisontaalsete karkassielementi-
dena, näiteks aknaavade üla- ja alavöödena. TC-profiilide ristlõikekõrgused on 125, 
150, 175, 200 ja 225 mm, TU-profiilidel 129, 154, 179, 204 ja 229 mm. TU-profiilide 4 
mm võrra suurem ristlõikekõrgus võimaldab karkassiposte kinnitada üla- ja alavööde 
sisse. Kõigi ristlõikekõrguste puhul on neli materjali paksuse valikut – 1,0, 1,2, 1,5 ja 
2,0 mm. Karkassipostide tavapärane samm on 600 mm, see lähtub mineraalvilla ning 
kipsplaatide laiusmoodulitest. Karkassi koostamiseks kasutatavate termoprofiilide 
ristlõikekõrgusest ja materjalipaksusest sõltub nii seina tugevus kui ka soojapidavus. 
Lisaks tavapärastele TU-profiilidele kasutatakse karkassi üla-ja alavöödena erijuhul ka 
erilisi TUL-profiile. TUL-profiilid erinevad TU-profiilidest laiemate servade (flanšide) 
poolest (100 mm ja 50 mm vastavalt), ristlõikekõrgused ja materjalipaksused on 
analoogsed. Seinakarkassis olevate akna- ja ukseavade sillustena leiavad kasutamist ka 
tavapärased perforeerimata C-ristlõikega terasprofiilid. Nende profiilide kõrgus on 
enamasti 200 või 250 mm ja materjalipaksus 2,0-2,5 mm. C-ristlõikega terasprofiilid 
paigutatakse seinakarkassi nii, et külmasilda ei teki. Kõik termoprofiilkarkassi elemen-
did valmistatakse kuumtsingitud lehtterasest ning seetõttu ei ole põhjust karta 
korrosiooni. 
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Horisontaalsed 
vööd TU (179)  

 
 
Vertikaalsed karkassi-
postid TC (175) 

Akna- ja ukseavade 
sillused C (200 või 250)

 
 
 Silluse kinnitusplaat 

−150×100×1,5 
Kinnitusnurgikud 
L70×70×1,5 
L50×50×1,5 
L50×50×2,5 
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2c 
2b 

2a 

1 Karkassi ülemine vöö TU jätka-
takse TC-profiilist jätkutükiga 

 
 
 
 
 
 

2a Sillused ühendatakse karkassipostidega 
kinnitusplaatide abil 

2b (Akna)ava üla- ja alavöö ühendatakse 
karkassipostidega kinnitusnurgikute abil 

2c (Akna)ava peal paiknevad karkassipostid 
ühendatakse sillustega kinnitusnurgikute 
abil 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

3 Karkassi kinnitus vundamendile
 
 
 
 
 
 4 Katusefermide kinnitus karkassi 

ülavööle 
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Termoprofiilkarkassi elementide ühendamiseks kasutatakse tsingitud puurkruvisid, 
karkassi kinnitamiseks vundamendile löökankruid või kiilankruid ning karkassi katvate 
kipsplaatide kinnitamiseks kipsplaadi puurkruvisid. 
 

Puurkruvi SL4-F-4,8×16 (SFS Intec) termo- 
profiilkarkassi postide ja vööde ühendamiseks 
 

 Puurkruvi SD5-5,5×32 (SFS Intec) ühendus- 
nurgikute kinnitamiseks karkassi külge 
 

Kipsplaadi tsingitud puurkruvi 3,5×25 tuuletõkke- 
kipsplaadi kinnitamiseks termoprofiilkarkassile 
 

Kipsplaadi fosfaaditud puurkruvi 3,5×25 sisekülje- 
kipsplaadi kinnitamiseks termoprofiilkarkassile 
 

Löökankur Spike D 19-6,3×51 (SFS Intec) termo-  
profiilkarkassi kinnitamiseks vundamendile 
 

 Kiilankur HSA-F-M12 (Hilti) termoprofiil- 
karkassi kinnitamiseks vundamendile 
 
 
Muud seinamaterjalid 
Kogu termoprofiilkarkass täidetakse pehme mineraalvillsoojustusega. Hästi sobivad 
klaasvill Isover KL-A või kivivill Paroc A-IL. Paigaldamisel on väga oluline vältida 
õhukanalite ja tühemike jäämist soojustusse. Tavapärase 600 mm karkassipostide 
sammu puhul kasutatakse 610 mm või 565+50 mm laiust mineraalvilla. Viimasel juhul 
täidetakse C-ristlõikega karkassipostid eraldi 50 mm laiuse soojustuseribaga. Muude 
karkassipostide sammude puhul lõigatakse mineraalvill eraldi vajalikku mõõtu. 
 
 
 
 
 
 



Rannila termoprofiilkarkassiga maja 9 

Termoprofiilkarkassi ja seespoolse katteplaadi vahele paigaldatav aurutõke on vajalik 
takistamaks hoone siseõhus oleva niiskuse pääsu seina ning seeläbi soojustuse märgu-
mist ja talvist külmumist. Niiske seina soojapidavus on väga palju kehvem võrreldes 
kuiva seinaga. Aurutõkkena kasutatakse 0,2 mm paksust polüetüleenkilet. Hästi sobib 
soome standardi SFS 4225 kohane UV-kiirguse kaitsega kile LPDE. Aurutõkkes ei tohi 
olla katkestusi. 

Termoprofiilkarkass kaetakse 
mõlemalt poolt kipsplaatidega. 
Plaadistus suurendab seina tuge-
vust ja jäikust, samuti tulepüsi-
vust ja helipidavust, on tuule-
tõkkeks ja seina sisepinnaks. 
Karkassi sisekülg kaetakse 
tavaliselt 13 mm paksuse kips-
plaadiga ja väliskülg 9 mm 
paksuse tuuletõkke-kipsplaadiga. 
Kipsplaatide levinud laiuseks 
1200 mm ja kõrguseks 2400-
3600 mm. Kipsplaadid kinnita-
takse termoprofiilkarkassi külge 
kipsplaadi tsingitud (välisküljel) 
või fosfaaditud (siseküljel) puur-
kruvidega. 

 
Termoprofiilkarkassiga maja projekt 
Rannila termoprofiilkarkassiga maja, nagu iga teinegi maja, ehitatakse tööprojekti 
alusel. Tööprojekti koostavad arhitektid ja ehitusinsenerid ning see on hädavajalik hea, 
kauakestva ning ökonoomse maja ehitamiseks. 
Termoprofiilkarkassiga seina täpse konstruktsiooni määravad arhitektid ja ehitus-
insenerid igal üksikjuhtumil eraldi lähtudes seina nõutavatest ehitusfüüsikalistest näita-
jatest (soojapidavus jne.) ning seinale mõjuvatest koormustest (tuul, katuse kaal jne.). 
Enamlevinud termoprofiilkarkassiga sein, mis sobib põhjamaade kliimatingimustega 
ning võib olla väikemaja puhul ka piisavalt tugev põhineb TC-175-1,2 ja TU-179-1,2 
termoprofiilidel. Soojustusena kasutatakse klaasvilla Isover KL-A, tuuletõkke-
kipsplaadiks on GTS 9 ja sisekülje kipsplaadiks GEK 13. Kirjeldatud seina sooja-
juhtivus on 0,26 W/m2K (Eestis soovitatav seina soojajuhtivuse maksimaalväärtus on 
vastavalt 0,28 W/m2K). 
Rannila termoprofiilkarkassiga seinte projekteerimist käsitleb juhend “Rannila 
termoprofiilseinad” (Pärnu 2001). Termoprofiilseinte ehitamise tööjuhised esitatakse 
käesolevas juhendis ja trükises “Rannila termopaneelidest maja” (Pärnu 2002). 
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2.2. Ehitusplatsi ettevalmistamine ja mullatööd 
Väikemaja ehitamist alustatakse ehitusplatsi puhastamisest ja mullatöödest. Mullatööde 
hulka kuuluvad vajalikud juurimis-, lammutus-, kaeve-, lõhke- ja täitetööd. 
Kasvamajäetavaid puid ja muud ohustatud taimestikku, samuti olemasolevaid ehitisi 
kaitstakse ehitustööde ajaks. 
Vundamendi ja seega kogu hoone korrektseks projektikohaseks ehitamiseks pannakse 
paigale nurga- ja kõrgusreeperid. Tulevase ehitise alt eemaldatakse kasvupinnas ning 
kaevatakse projektikohase sügavusega vundamendisüvend (keldri või plaatvundamendi 
korral) või vundamendikraavid (lintvundamendi korral). Tehakse kommunikatsioonide 
kaevised ning paigaldatakse torustikud-kaablid. Süvendi põhi vundamentide 
asukohtadel kaetakse killustikpadjaga. Vajadusel ehitatakse ümber hoone 
välisperimeetri drenaaž. Drenaaž paikneb vundamendi alumisest kõrgusmärgist 
mõnevõrra allpool. Vundamendikaevikute hilisem tagasitäide tehakse hästi dreneerivast 
kruusast, mis aitab ära hoida vundamendi ülemäärast niiskumist. 
 
2.3. Vundamendi rajamine 
Väikemaja aluskonstruktsioonina kasutatakse tihtipeale lintvundamendi ning pinnasele 
toetuva raudbetoonplaadi kombinatsiooni. Hoone kandeseinad toetuvad sel juhul 
lintvundamendile ning esimese korruse põrand ja mittekandvad vaheseinad 
raudbetoonplaadile. 
Lintvundament toetub kaeviku põhja tehtud killustikpadjale ning see ehitatakse 
tavaliselt kergkruusaplokkidest või monoliitse raudbetoonalusmüürina. Vundament ja 
eriti selle sokliosa tuleb soojustada. Vertikaalsoojustus paigaldatakse kas ühele või 
mõlemale poole vundamendimüüri, kasutatakse ka vundamendiplokke, mille puhul 
soojustus jääb müüri sisse. Ümber hoone perimeetri, vundamendimüürist väljapoole 
paigutatakse tihtipeale ka horisontaalne vundamendialuse pinnase külmumiskaitse. 
Külmumiskaitse tehakse vähemalt 0,3 m maapinnast madalamale, selle laiuseks on 1 m. 
Nii vertikaal- kui ka horisontaalsoojustuseks kasutatakse polüstüreenplaate (nn. sinist 
soojustust) paksusega 50-100 mm. 
Sokli mõõtmete ning pealispinna tasapinnalisuse hälbed peavad olema piisavalt 
väikesed võimaldamaks hilisemat seinte korrektset ehitamist. Sokli erinevate osade 
pealispinna kõrguste hälve peab jääma alla 10 mm, maksimaalne kalle ei tohi ületada 
1:1000. Pealispinna kohaliku tasapinnalisuse hälbed võivad olla maksimaalselt: 

- pikkusel L ≤ 200 mm ± 2 mm; 
- pikkusel L ≤ 1000 mm ± 3 mm; 
- pikkusel L ≤ 2000 mm ± 5 mm. 
Sageli valatakse kogu sokli pealispinnale raudbetoonvöö, mis lisaks vundamendi 
jäigastamisele võimaldab saavutada nõutavad tolerantsid. 
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2.4 Termoprofiilkarkassiga välisseinte ehitamine detailmeetodil 
Materjalide vastuvõtt ja ladustamine ehitusplatsil 
Tarnitud ehitusmaterjalide vastavust tellitule kontrollitakse vahetult materjalide 
saabumisel. 
Ehitusmaterjalide ladustamiseks eraldatakse ehitusplatsi läheduses piisavalt suur ala, 
millele on hea juurdepääs nii materjale transportivatel veokitel kui ka ehitajatel. 
Laoplatsi asukoht ei tohi häirida ehitustööde kulgu ega takistada liikumist objektil, 
samuti peab see olema piisavalt tasane ja kuiv, et vältida ehitusmaterjalide kahjustumist 
ladustamisel. Väga oluline on säilitada materjalid kuivade ja puhastena, selleks 
ladustatakse need alusprussidele ja kaitstakse otseste sademete eest. Niiskeks saanud 
materjalidele tagatakse kuivamisvõimalus, s.t. neid ei jäeta umbsesse pakendisse. 
Vajalikud ehitusmaterjalid tellitakse aegsasti; materjalide tarned püütakse ajastada just 
sellele ehitusetapile, mil konkreetsed materjalid on vajalikud. Nii välditakse pikki 
ladustusaegu ehitusplatsil, kus materjalid on rohkemal või vähemal määral ilmastiku 
meelevallas. 
 
Töövahendid 
Enne tööde alustamist kontrollitakse vajalike tööriistade ja –vahendite olemasolu ning 
korrasolekut. Termoprofiilkarkassi ehitamise peamiseks tööriistaks on elektridrell, mille 
abil tehakse kruviliited. Karkassiosade paiknemise õigsust kontrollitakse vesiloodi ja 
nurgiku abil. Ühendatavate detailide fikseerimiseks kruviliidete tegemisel kasutatakse 
lukustuvaid kinnituspihte. Terasprofiile ja –elemente lõigatakse ketaslõikuriga. 
Kipsplaatide ja aurutõkkekile lõikamiseks sobib vaibanuga, mineraalvilla puhul 
villanuga. Töövahenditest on vajalikud ka märkenöör, piisavalt pikk mõõdulint, märki-
mispliiats ja plekikäärid. Samuti ei tohi unustada töökaitsevahendeid – töökindaid ja 
ketaslõikuriga lõikamisel ka kaitseprille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Töölava Töökindad Mõõdulint Pikendusjuhe Vaibanuga 

Villanuga 
Plekikäärid 

Ketaslõikur Kinnituspihid MärkenöörVesiloodNurgik Elektridrell 
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Sokli ettevalmistamine seinte termoprofiilkarkassi ehitamiseks 
Termoprofiilkarkassi ehitamine algab pärast vundamendi valmimist. Karkassi ladus 
koostamine eeldab projektikohaselt ehitatud ning lubatud tolerantside piiresse jäävat 
soklit. 
 
 
 
 
 
 
 
Sokli pealispind kaetakse kummibituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooniribaga. Selle 
peale, karkassi alavöö alla, asetatakse veel ka soklilint (Rannila SN-U-145 või Isover 
TK), mis muudab seina toetuspinna ühtlasemaks ja väldib tuule läbipuhumist vuugist. 
Sokli pealispinnale märgitakse märkenööri abil karkassi alavööde asukohad. 
Diagonaalide mõõtmise teel kontrollitakse karkassi aluse kuju õigsust ja nurkade 
täisnurksust. Väikesi ebatäpsusi saab kõrvaldada alavööde paigaldamise käigus. 
 
 
 

Soklilint 145×10/5, SN-U-145 

 
Termoprofiilkarkassi ehitamine 
Karkassielemendid on soovitav tellida 
vastavalt tööprojektile täpselt vajaliku 
pikkusega. 

 

Karkassipostide ühendamisel üla- ning 
alavööga asetatakse posti ots täielikult vöö 
sisse ning kinnitatakse kummaltki vöö 
küljelt ühe madalapealise puurkruviga 
SL4-F-4,8×16. Muude karkassielementide 
omavaheliseks ühendamiseks kasutatakse 
lisaks puurkruvidele ka kinnitusplaate ja 
−nurgikuid. 

SL4-F-4,8×16 

TU-ristlõikega ala- ja ülavööd püütakse ehitusplatsile tuua täismõõtmelistena. Vajadusel 
jätkatakse vöösid projektis ette nähtud kohtadel; selleks kasutatakse TC-ristlõikega 
jätkutükke. 
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Liidetavad detailid surutakse tugevalt teineteise vastu. Enne kruvidega kinnitamist 
kontrollitakse karkassielementide asendit vesiloodi ja nurgiku abil. Liidete tegemist 
hõlbustavad kinnituspihid, mis hoiavad ühendatavad detailid omavahel koos. Pärast 
kruvide sisse puurimist ja kinnitispihtide eemaldamist kontrollitakse liite tugevust ning 
veelkord karkassiosade omavahelist asendit. 
Valmivad karkassiosad toestatakse vertikaalasendisse kaldtugedega (vt. karkassi 
üldvaade peatükis 2). Kaldtugedeks sobivad puitprussid või kipsvaheseina terasest 
karkassipostid. Toed kinnitatakse termoprofiilkarkassi postide ning maasse löödud 
vaiade külge kruvidega, tugede sammuks on ∼3 m. Eriti hoolikalt toestatakse karkassi 
nurgad. Karkassi kujupüsivus ning jäikus oma tasapinnas tagatakse karkassi pinnale 
puurkruvidega kinnitatavate teraslintide-diagonaalidega või kipsplaadistusega. Kaldtoed 
eemaldatakse pärast kogu karkassi ühtseks kujupüsivaks ja jäigaks tervikuks liitmist, 
s.o. pärast karkassiosade omavahelist ühendamist, kipsplaadistuse või diagonaal-
sidemete paigaldamist ning vajadusel ka jäigastavate siseseinte ehitamist. 
Karkassi ehitamise põhimõtteline järjekord on alljärgnev. 
1. Paigaldatakse alavööd 
2. Paigaldatakse nurgapostid ja jäigastatakse nurgad postide omavahelise ühendamise 

ning kaldtugedega toestamise teel 
3. Paigaldatakse ülavööd ja nende esmaseks toetamiseks vajalikud karkassipostid 
4. Paigaldatakse ülejäänud karkassipostid ja ajutised või alalised teraslindid-diagonaalid 
5. Paigaldatakse akna- ja ukseavade üla- ning alavööd, samuti liituvad karkassipostid 
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1. Termoprofiilkarkassi koostamist alustatakse TU-alavööde kinnitamisest vunda-
mendile. Montaaži alustatakse hoone nurkadest. TU-profiilidesse, perforatsiooni ja 
profiili serva vahelisse alasse puuritakse vajaliku suurusega augud kas löökankrutele või 
kiilankrutele. Augud puuritakse malekorras mõlemale poole perforatsiooni, nende 
vahekaugus piki vööd on 600 mm. Enne vööde lõplikku kinnitamist kontrollitakse 
veelkord TU-profiilide asendi projektikohasust, s.h. nurkade õigsust. 
 

Löökankur Spike D 19-6,3×51  
 

  

 
   

2
 
 
TC-karkassipostide ning karkassi jää
ala- kui ülavöödele. See hõlbustab hil
tagamist. Karkassiposti asukoht märg
vertikaalne joonekene näitab TC-prof
profiili ristlõike avanemissuunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alavöö 
Kiilankur HSA-F-M1
vate avade asukohad märgitakse samaaegselt nii 
jem postide paigaldamist ja karkassi täisnurksuse 
itakse vertikaalse ja horisontaalse joonekesega: 
iili perforeeritud seina asukohta ja horisontaalne 

Profiili sein 
ö
Ülavö
Ristlõike avanemissuund 
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2. Alavööde vundamendile kinnitamisele järgneb karkassipostide paigaldamine. Esmalt 
asetatakse kohale nurgapostid, igas nurgas on neid kaks. TC-ristlõikega post asetatakse 
TU-ristlõikega alavöö sisse; profiilid fikseeritakse omavahel esmalt kahtede 
kinnituspihtidega ning seejärel lõplikult karkassi mõlemalt küljelt ühe madalapealise 
puurkruviga SL4-F-4,8×16. Nurgapostid rihitakse vertikaalasendisse vesiloodi abil ja 
toestatakse karkassi tasapinnas paiknevate kaldtugedega. Kaldtugedena kasutatakse 
vaheseinte nn. kipsikarkassi poste. Seejärel kinnitatakse nurgapostid omavahel 
terasnurgikutega L50×50×1,5, esmalt ülemises otsas ja siis alumises otsas; kõrge seina 
puhul ühendatakse nurgapostid ka keskel. Kasutatakse puurkruvisid SD5-5,5×32. 

 
3. Pärast karkassi nurgapostide 
paigaldamist monteeritakse 
kohale ja fikseeritakse kald-
tugedega vertikaalasendisse üks 
või paar seina keskel paiknevat 
karkassiposti. Seejärel aseta-
takse kohale ja kinnitatakse 
karkassi ülavööd. 
 

 
 

SL4-F-4,8×16 

 
 

SD5-5,5×32 
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TU(179) ülavöö jätka-
mine TC(175) jätku-
tüki ja puurkruvidega 

Karkassiposti ja üla-
vöö kinnitamine mõle-
malt küljelt puur-
kruviga SL4-F-4,8×16

Nurgaposte ühendav
nurgik L50×50×1,5
ja ülavöö kinnita-
mine nurgapostile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Iga üla- ja alavöö vahele paigutatav karkassipost kinnitatakse esmalt alavöö külge, 
rihitakse vesiloodi abil vertikaalseks ja seejärel kinnitatakse ülavöö külge.Profiilide 
ajutiseks fikseerimiseks kasutatakse kinnituspihte. Karkassipostide montaaži edenedes 
toestatakse karkass ajutiste kaldtugedega. Kaldtugede orienteeruvaks vahekauguseks on 
3 m ja need kinnitatakse kruvidega karkassipostide ning maasse löödud vaiade külge. 
Karkassi jäigastavad lõplikult kas diagonaalsidemed või karkassi kattev kipsplaadistus. 
Esimesel juhul kinnitatakse karkassi pinnale ~30 mm laiusest ja 0,5 mm pakusest 
teraslindist mõlemasuunalised diagonaalid, mis jäävad hilisema kipsplaadistuse alla. 
Kasutatakse madalapealisi puurkruvisid SL4-F-4,8×16. Teisel puhul kinnitatakse 
karkassi pinnale ajutised vaheseina kipsikarkassi postidest diagonaalsidemed, mis 
hilisema kipsplaadistuse paigalduse käigus järk-järgult eemaldatakse. 
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5. Kui karkassi vööd, postid, diago-
naalsidemed ning karkassi külgsuunas 
toetavad ajutised toed on paigas, 
monteeritakse kohale akna- ja 
ukseavade sillused. Sillused koos-
nevad kahest tavalisest, perfo-
reerimata ning C-ristlõikega kergest 
terasprofiilist. Vertikaalasendis rist-
lõikega C-profiilid kinnitatakse üks 
karkassi välispinda ja teine sisepinda, 
nende vahele jääv tühimik täidetakse 
mineraalvillaga ning seega külmasilda 
ei teki. Enim kasutatakse 200 või 250 
mm ristlõikekõrgusega ning 2,0-2,5 
mm materjalipaksusega C-profiile. C-
profiilide ristlõige täidetakse 
mineraalvillaga enne profiilide 
monteerimist karkassi külge, selleks 
lõigatakse mineraalvillast 50 mm 
laiused ning C-profiili ristlõike 

kõrgused ribad. Sillused ühendatakse karkassiga teraslehtede −150×100×1,5 abil. 
Teraslehed kinnitatakse avaga külgnevate karkassipostide ülemiste otste külge esmalt 8-
10 madalapealise puurkruviga SL4−F−4,8×16. Sillused monteeritakse teraslehtede külge 
nii, et vertikaalasendis ristlõikega C-profiili sein jääb vastu teraslehte (n.ö. profiili 
ristlõige avaneb karkassi sisse), üks profiil on karkassi välis- ja teine sisepinnal. Iga 
terasplaat ja sillus ühendatakse samuti 8-10 madalapealise puurkruviga. Kahe C-profiili 
vahele jääv pilu täidetakse tihendalt sobiliku laiuse ja silluse kõrguse 
mineraalvillaribaga. 
 

TU-ülavöö  
 
 
 
 

Kaks C-profiili 

−150×100×1,5 
 
 
 
 
 
 

Akna- või ukseava sillus,
mis koosneb kahest tava-
lisest C-ristlõikega ker-
gest terasprofiilist 

Sillused ühendatakse
karkassiga teraslehtede
abil 

Ühendused tehakse mada-
lapealiste puurkruvide
abil; fikseerimiseks kasu-
tatakse kinnituspihte 
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L50×50×1,5 

L50×50×1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aknaavade üla- ja alavööd – TU-profiilid – asetatakse kohale pärast silluste montaaži. 
Need vööd kinnitatakse avaga külgnevate karkassipostide külge terasnurgikute 
L50×50×1,5 abil. Ava peal ja all olevad karkassipostid ühendatakse vöödega nagu 
tavalised karkassipostid, vaid posti ja silluse ühenduses kasutatakse terasnurgikuid 
L50×50×1,5. Esmalt monteeritakse karkassi külge nurgikud ning seejärel nende külge 
postid või vööd. Juhul kui karkassiposti ristlõike täitmine mineraalvillaga on pärast posti 
kohale monteerimist raskendatud, tuleb see täita eelnevalt. 
Ukseava kohal eemaldatakse karkassi alavöö ukseava laiuselt. See võimaldab lävepaku 
toetada otse vundamendile. Vöö lõikamiseks kasutatakse ketassaagi. 
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Tuuletõkke-kipsplaatide paigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pärast karkassi koostamist ja toestamist kinnitatakse karkassi välisküljele 9 mm 
paksused tuuletõkke kipsplaadid. Kasutatakse kipsplaadi tsingitud puurkruvisid 3,5×25 
mm. Puurkruvi minimaalne lubatav kaugus kipsplaadi servast on 10 mm (kartongkattega 
serva puhul) või 15 mm (lõigatud serva korral). Kruvide maksimaalne samm plaadi 
serval on 150-200 mm ja plaadi keskel 200-300 mm. Kipsplaadi nurkadesse jäetakse 
kruvivaba ala: esimene kruvi paikneb nurgast nii horisontaal- kui vertikaalsuunas 150 
mm kaugusel. Kui kipsplaadistust kasutatakse karkassi jäigastava elemendina, on 
kruvide samm määratud ehituskonstruktori poolt hoone projektis. Karkassi koostamise 
ajal selle välispinnale kinnitatud ajutised diagonaalsidemed eemaldatakse vastavalt 
tuuletõkke-kipsplaadi montaaži edenemisele. Kui karkassi jäigastamiseks kasutatakse 
alalisi metall-lindist diagonaalsidemeid, jäävad need kipsplaadi alla. 
 
Soojustuse paigaldamine 

Karkass täidetakse mine-
raalvillaga pärast tuuletõkke-
plaatide paigaldamist. TC-
karkassipostide ristlõiked 
täidetakse eraldi 50 mm laiuste 
ja posti ristlõike kõrguste 
soojustuseribadega. 
600 mm postisammu puhul 
kasutatakse 565 mm laiust 
mineraalvilla. Väga hoolikalt 
jälgitakse, et soojustusse ei 
jääks õhukanaleid ja tühe-
mikke. 
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Karkassipostide, samuti akna- ja ukseavade silluste täitmiseks vajalikud soojustuseribad 
lõigatakse villanoaga tavapärasest mineraalvillast. Karkassipostid võib täita soojus-
tusega enne või pärast kohale monteerimist. Sillused täidetakse enne paigaldamist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mööblitugede paigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seina sisepinnale mööbli, radiaatorite või muu stat
piisa karkassi seestpoolt katva kipsplaadi tugevus
sisepinnale, kipsplaadi alla nn. inventaritoed – 0,8 m
200-250 mm). Tugevdused fikseeritakse kahe
madalapealiste puurkruvidega, vähemalt kaks kruvi 
määrab arhitekt hoone projektis. 
Postide ja silluste soojustusse ei tohi
jääda õhukanaleid ja tühemikke
sionaarse inventari kinnitamiseks ei 
est. Seetõttu paigaldatakse karkassi 
m paksusest teraslehest ribad (laius 

 või enama karkassiposti külge 
posti kohta. Mööblitugede asukohad 
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Aurutõkke ja seespoolse kipsplaadistuse paigaldamine 
Aurutõkkekile fikseeritakse karkassi 
sisepinnale esmalt kahepoolse teibiga. 
Seina ala- ja ülaservas jäetakse 
aurutõkkele umbes 200-300 mm 
üleulatus, et liita see hiljem põranda ja 
lae aurutõkkega. Külgsuunalistes 
jätkudes asetatakse aurutõke samuti 
umbes 200-300 mm ulatuses üksteise 
peale. Kõikides aurutõkke jätkudes 
kasutatakse lisaks ülekattele ka 
teipimist. 
13 mm paksuste kipsplaatide kinni-
tamisel karkassile lähtutakse samadest 
põhimõtetest nagu tuuletõkke-kips-
plaatidegi puhul. Tsingitud puurkru-
vide asemel kasutatakse fosfaaditud 
puurkruvisid. Metall-lindist alalised 
diagonaalsidemed ja inventaritoed 
jäävad kipsplaatide alla. 

 
2.5. Katusekonstruktsioonide ehitamine 
Väikemaja katuse kandekonstruktsioonidena kasutatakse tavaliselt puidust 
ogaplaatsõrestikke, sõrestikud võib teha ka kergetest terasprofiilidest. Katusesõrestike 
montaaž võib alata pärast seinte termoprofiilkarkassi kandevõime ja jäikuse tagamist. 
Selleks peavad üldjuhul lõplikult monteeritud olema karkassi kõik kandvad ning 
jäigastavad elemendid. 
 

Katusesõrestikud toetatakse termo-
profiilkarkassi ülavööle, täpselt 
karkassipostide kohale. Postid samm 
karkassis on enamikul juhtudel 600 
mm, akna- ja ukseavade kohal on 
karkassis sillus. Sillusel võib katuse-
sõrestiku toetada vabalt valitud 
kohale. 
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Enne katusesõrestike montaaži märgitakse nende 
asukohad karkassi ülavööle ja paigaldatakse 
kinnitusdetailid. Sõrestikud kinnitatakse karkassi 
külge kuumtsingitud teraslehest painutatud 
nurgikutega L70×50×2,5-145 (YLK1); kaks 
nurgikut fermi kummaski otsas (üks ühel, teine 
teisel pool fermi). Nurgikute ja karkassi vahelised 
ühendused tehakse puurkruvidega SD5-5,5×19; 
neli kruvi nurgiku kohta. Nurgikute ja fermi 
vahelistes ühendustes kasutatakse terasfermi puhul 
puurkruvisid SD5-5,5×19 (neli-viis kruvi nurgiku 
kohta), puitfermi puhul kruvisid 
TDA−T−6,5×38 (SFS). 

 
Esimesena monteeritavad katusefermid fikseeritakse esmalt vertikaalasendisse 
maapinnale toetuvate kaldtugedega (puitprussid või kerged terasprofiilid). Seejärel 
ühendatakse need omavahel piki- ja kaldsidemetega moodustades nii kujupüsiva 
katusesõrestike ploki. Järgnevalt paigaldatavad sõrestikud ühendatakse kujupüsiva 
plokiga sõrestiku üla- ja alavöö tasapinnas paiknevate pikisidemetega. Kaldsidemeid 
kasutatakse hoone mõlemas otsas. 
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Otsaräästad 
Katuseroovidena kasutatakse Rannila tuulutavat terasroovi RTR 45. Otsaräästa 
moodustamiseks ulatuvad terasroovid ligikaudu 200 mm äärmisest katusefermist 
väljapoole. Otsaräästa kandurid – puitprussid paksusega 32 mm ja kõrgusega “fermi 
ülemise vöö kõrgus + 32 mm” paigutatakse tuulduvate roovide sisse ja kinnitatakse kas 
kruvide või naeltega nii roovi kui ka äärmise katusefermi külge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katusekate 
Üle katusekandurite ülemise vöö laotatakse aluskate, mis kinnitatakse klambripüstoli 
abil. Aluskatet ei tõmmata pingule vaid jäetakse 15-20 mm ulatuses läbi rippuma. 
Aluskatte peale asetatakse sobiva sammuga Rannila tuulutavad terasroovid. Rannila 
Klassiku puhul on sobiv samm 200 mm, Teraskivi puhul 350 mm. Tuulutavad roovid 
kinnitatakse fermide külge läbi roovi mõlema ääriku puurkruvidega SW-T-A14-4,8×28 
(SFS). Katusekatteplekk, lisaplekid ja -tarvikud paigaldatakse ning kinnitatakse 
materjaliga kaasas olevate konkreetsete paigaldusjuhiste kohaselt. 
 

1. Katuseferm 
2. Aluskate 
3. Klassik-profiili tihend 
4. Rannila tuulutav roov 
5. Katusekate – Rannila 

Klassik 
6. Räästalaud 
7. Räästaplekk 
8. Vihmaveerenn koos 

kanduritega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puurkruvi 
SW-T-A14-4,8×28 
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2.6. Akende ja uste paigaldamine 
Akende ja uste paigaldamisel lähtutakse konkreetse avatäite tootja montaažijuhistest 
ning kasutatakse vastavaid kinnituselemente ja –detaile. Üldistatult toimub akende ja 
uste paigaldamine järgnevalt. 
Aknaava tehakse aknalengi välismõõtmetest rihtimis- ja tihendamisvaru võrra suurem. 
Lengi hoiavad õiges asendis aknaava külgedel ja alumises servas paiknevad 
montaažidetailid. Montaažidetailide abil saab reguleerida akna asendit avas. Paika 
rihitud leng kinnitatakse lõplikult termopaneeli külge kruvidega, mis läbivad 
montaažidetaile. 
 
 
 
 
 
 
1. Aknalengidesse puuritud avadesse pannakse montaažidetailid 
2. Leng tõstetakse aknaavasse ja seatakse sügavuse suunas õigesse asendisse 
3. Montaažidetailide abil reguleeritakse leng otseks 
4. Leng kinnitatakse läbi montaažidetailide kruvidega termopaneeli külge 
 
 

Termoprofiil- 
karkass 

Leng  
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Aknaava ja lengi vahelised pilud täidetakse mineraalvillaribade ning vuugitihendiga. 
Seejärel kaetakse lengi ümbritsevad vuugid nii hoone seest- kui väljastpoolt elastse 
mastiksiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termoprofiilkarkassi alumine vöö lõigatakse ukseava juures läbi. Lävepakk toetatakse 
vahetult soklil olevale soklitihendile, muudes osades paigaldatakse uks samamoodi kui 
aken. 
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2.7. Välisfassaadi paigaldamine 
Termoprofiilkarkassiga välissein ei sea välisviimistlusele mingeid piiranguid. Edukalt 
kasutatakse tellisvoodrit, püst- ja rõhtlaudist, krohvi jne. 
Tellisvooder 
Tellisvooder toetatakse soklile. Termoprofiilkarkassiga välisseina ja müüritise vahele 
jäetakse 30-50 mm tuulutuspilu. Müüritise ja seina omavaheliseks sidumiseks 
kasutatakse terassidemeid, mis kinnitatakse puurkruvidega termoprofiilkarkassi postide 
kohale. Sidemete tüübi ja hulga valimisel lähtutakse müüritise kõrgusest. Keskmine 
sidemete kulu on 4-5 tk./m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puitvooder 
Puitvoodri korral kasutatakse nii püst- kui rõhtlaudist, mis “ripub” 
termoprofiilkarkassiga seina küljes. Rõhtlaudise tarbeks kinnitatakse karkassipostide 
kohale puidust püstroovid (vt. (a)), mille külge naelutatakse laudis. Tuulutusvaheks 
paneeli ja laudise vahele jäetakse 30-50 mm. Püstlaudis naelutatakse traditsiooniliselt 
ristroovitisele (vt. (b)), mis koosneb karkassipostide kohale puurkruvidega fikseeritud 
püstroovidest ja nende külge kinnitatud rõhtroovidest. Viimasel ajal kasutatakse 
ristroovitise asemel Rannila tuulutavaid terasroove RTR 45. Tuulutavad terasroovid 
(vt. (c)) paiknevad horisontaalselt ja need kinnitatakse puurkruvidega läbi roovi mõlema 
ääriku karkassipostide külge. Püstlaudis kinnitatakse tuulutavatele roovidele samuti 
kruvide abil. 

 

(b) (c) (a) 



Rannila termoprofiilkarkassiga maja 27 

Krohvitud fassaad 
Termoprofiilkarkassiga sein kaetakse kõvade 30-50 mm paksuste mineraalvillplaatide 
või EPS-soojustusplaatidega (polüstüroolplaadid), mis kinnitatakse mehaaniliste 
kinnititega läbi tuuletõkkeplaadi termoprofiilkarkassi külge. Soojustus kaetakse 
raabitsvõrguga ning krohvitakse. 175 mm paksuse standardsoojustusega termoprofiil-
karkassiga seina soojajuhtivus langeb 30 mm paksuse kõva mineraalvillplaadi lisamisel 
0,257 W/m2K –lt 0,213 W/m2K –le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Põranda- ja laekonstruktsioonide ehitamine 
Lae aurutõkkekile fikseeritakse kahepoolse teibiga katusesõrestike alumise vöö külge. 
Paigaldatakse lae siseviimistlusplaatide alusroovid. Roovidena kasutatakse Rannila 
tuulutavat terasroovi RTR 45, mis kinnitatakse katusesõrestike alumise vöö külge 
puurkruvidega. Lae servas tehakse seina ja lae aurutõkete liide. Aurutõkked ühendatakse 
ülekatte ja teibiga. Ülekatteliite tegemiseks ulatub seina aurutõkkekile umbes 200 mm 
üle seina ülaserva. Lae soojustus paigaldatakse katusesõrestike alumiste vööde vahele 
laeroovide ja aurutõkkekile peale. Välditakse õhukanalite jäämist soojustusse ning 
erinevate soojustusekihtide vuukide kohakuti paiknemist. Lae siseviimistlusplaatide ja 
aurutõkkekile vahele jäävat õhutusvahet kasutatakse elektrijuhtmete paigutamiseks. 
Väikemaja põrand ehitatakse sageli pinnasele toetuvale 80-100 mm paksusele 
raudbetoonplaadile. Plaadi alune täidetakse kruusaga ja tihendatakse. Kruusakiht väldib 
kapillaarvee tõusu põrandaplaadini. Tihendatud kruusakihi peale asetatakse soojustus – 
polüstüreenplaadid ehk nn. sinine soojustus paksusega 50-100 mm (ümber plaadi 
perimeetri lintvundamendi kõrval paksusega 150 mm). Seina aurutõkkekile umbes 200 
mm üleulatus seina alaservas pööratakse soojustusekihtide vahele. Enne betoonivalu 
paigaldatakse soojustuse peale veel ka polüetüleenkilest vahekiht. Raudbetoonplaadi ja 
seina/sokli vahele jäetakse õhuke soojustuseriba. Plaadile toetuv puhas põrand 
ehitatakse konkreetse projektlahenduse kohaselt. 
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2.9. Vaheseinte ehitamine 
Mittekandvad vaheseinad 
Traditsioonilised mittekandvad vaheseinad põhinevad nn. kipsikarkassil: seina karkass 
ehitatakse kergetest Rannila vaheseina-terasprofiilidest, täidetakse vahelt 
mineraalvillaga, kaetakse mõlemalt poolt kipsplaatidega ja viimistletakse. Karkass 
koosneb 95 mm ristlõikekõrgusega postidest ja põranda- ning laevöödest. Karkassi 
vööde ning põranda ja lae vahele, samuti äärmiste postide ja seina vahele pannakse 
kindlasti heliisolatsioonitihendid. 
 

d 
 Heliisolatsioonitihendi
 

Katusesõrestik ja mineraal-
villsoojustus 
Aurutõkkekile 
Rannila tuulutavad terasroovid
RTR 45 ja õhkvahe 
Lae siseviimistlus 

Puhas põrand 
Raudbetoonist põrandaplaat 
Polüstüreen-soojustusplaadid 
(nn. sinine soojustus) 
Tihendatud kruus 
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Karkassi postisamm on enamusel juhtudel 600 mm. Vööde ja postide omavaheline 
ühendamine tehakse esmalt karkassitangidega. Seina plaadistuseks kasutatakse 1200 
mm laiusi ja 13 mm paksusi kipsplaate, mis kinnitatakse karkassi külge fosfaaditud 
kruvidega 3,5×25 mm. Seina jäikuse suurendamiseks on soovitav plaatide 
vertikaalvuugid ühel ja teisel pool karkassi 600 mm võrra nihutada. Kipsplaadi servadel 
on kruvisamm 150-200 mm, keskmises vertikaalses kruvireas 200-300 mm. Kui 
vaheseina kasutatakse hoone jäigastamiseks, on kruvisamm määratud projektis. 
Karkassivahe täidetakse mineraalvillaga (näiteks klaasvillaga Isover KL). Kirjeldatud 
konstruktsiooniga vaheseina õhumüra isolatsiooni indeks on Rw = 45 dB. 
 
 
 
 
 
 
 
Kohtades, kus vaheseina külge plaanitakse riputada kappe, valamuid, radiaatoreid jne. 
kinnitatakse karkassi peale kipsplaatide alla nn. inventaritugi – terasleht paksusega 0,8 
mm, laiusega 200-250 mm ja pikkusega n×600 mm. Sisustusetoe kinnitamiseks 
kasutatakse neete. 
Vaheseina ette nähtud elektrijuhtmestik ja teised kommunikatsioonid viiakse läbi 
vaheseinapostides olevate avade enne mineraalvilla ja kipsplaatide paigaldamist. Avad 
pistikupesadele, lülititele, harukarpidele jne. puuritakse pärast kipsplaatide montaaži. 
 
Kandvad vaheseinad 

Kandvate vaheseinte ehitamise põhimõtted ei erine oluliselt 
eeltoodust, samas ei kasutata nüüd enam mitte nn. kipsi-
karkassi vaid Rannila akustilisi vaheseinaprofiile (AWS-
profiile). Kandvate vaheseinte puhul on postid 150 mm 
ristlõikekõrgusega (samm 600 mm), materjalipaksus 1,2 või 1,5 
mm. Postid ja vööd ühendatakse omavahel puur-kruvidega 
SL4-F-4,8×16 (SFS). Karkassi katab mõlemalt poolt üks või 
kaks kihti 13 mm kipsplaate, need kinnitatakse kipsplaadi 
puurkruvidega. Akustilise vaheseina õhumüra isolatsiooni 
indeks ulatub sõltuvalt konkreetsest lahendusest 57 dB-ni. 
Kandva vaheseina täpse konstruktsiooni määrab 
ehituskonstruktor mõjuvate koormuste põhjal, vastav kirjeldus 
esitatakse väikemaja projektis. SL4-F-4,8×16 
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2.10. Elektriinstallatsioonitööd ja siseviimistlus 
Juhtmete, harutooside, pistikupesade, lülitite jne. paiknemine väikemaja seintes, lagedes 
ja põrandates lahendatakse hoone elektriprojektis. Korralikult läbi töötatud projekt 
väldib ehitamise käigus hoone konstruktsioonielementide mõttetut kahjustamist ja on 
kvaliteetse maja ehitamise üheks eelduseks. 

Kergkonstruktsioonis (s.t. puit- või termo-
profiilkarkassiga) väikemaja elektrisüsteemi 
elemendid – juhtmed, harutoosid jne. – 
paigaldatakse soovitavalt sisemistesse vahe-
seintesse, põrandaliistude taha ja vahetult 
nende kohale või seinte alaservas paiknevasse 
spetsiaalsesse karbikusse. Elektritarvikute 
kavandamine välisseintesse eeldab tööde 
käigus väga hoolikat seinte aurutõkke 
taastihendamist läbiviikude (pistikupesad jne.) 
kohal – praktikas on see väga keerukas. 
Samuti tuleb sel juhul leppida välisseina 
mõnevõrra väiksema soojapidavusega 
elektritarvikute asukohtades. 

Termoprofiilkarkassiga välisseinte siseviimistlus tehakse sarnaselt kipsikarkassiga 
vaheseinte viimistlusele. Erilist tähelepanu pööratakse välisseina ja sokli sisemise 
ühendusvuugi korralikule tihendamisele elastse mastiksiga, et vältida läbipuhumist. 

 
Kapid, valamud ja muu statsionaarne sisustus 
riputatakse välis- ja siseseintel kohtadele, mida 
tugevdavad eelnevalt karkassi külge 
monteeritud inventaritoed. Riputamiseks 
kasutatakse metalli-puurkruvisid, mis peavad 
läbima inventaritoeks olevat teraslehte. Kruvid 
valitakse vastavalt riputatavale raskusele. 
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3. KORRUSHOONE TERMOPROFIILKARKASSIGA VÄLIS-
SEINTE EHITAMINE DETAILMEETODIL 

3.1. Üldpõhimõtted 
Mitmekorruselise hoone põhikoormused kannab enamasti raudbetoonist või terasest jäik 
kandekarkass, vahelaed ehitatakse monoliitse raudbetoonplaadina või õõnespaneelidest. 
Sellise hoone välisseinad on ennastkandvad – need ripuvad põhikarkassi küljes, 
kannavad seina omakaalu ja annavad neile mõjuva tuulekoormuse edasi põhikarkassile. 
Korrushoone termoprofiilkarkassiga välisseinte kihid on analoogsed peatükis 1 
näidatule. Termoprofiilkarkassi postid paiknevad põhikarkassist väljapool, ala- ja 
ülavöösid ei kasutata. TC-postid kinnitatakse nurgikutega vahelaeplaadi serva või 
põhikarkassi äärmise riivi külge. Täpse lahenduse esitab ehituskonstruktor vastavalt 
konkreetsele hoonele. 
 
3.2. Termoprofiilkarkassi kinnitamine raudbetoonvahelae külge 

Esmalt kinnitatakse vahelae esiserva külge 
iga termoprofiilkarkassi posti jaoks mon-
taažinurgik L120×60×2,0 L=150 (Rannila 
YLK5). Seega on nurgikute tavapärane 
samm 600 mm. Nurgikud fikseeritakse 
vahelae külge kahe löökankruga Spike 
(SFS). Sobiva löökankru mõõdu valib ehitus-
konstruktor, sageli sobib Spike D 19-6,3×51. 
Nurgiku kinnitus vahelae külge ei ole 
vertikaalsuunas jäik – nurgikus olevad avad 
on piklikud (7,0×37,0); see võimaldab 
vahelael välisseina suhtes paigutuda ja seega 
ei lõhu vahelagi läbi paindudes termo-
profiilkarkassi. 
Pärast nurgikute montaaži kinnitatakse nende 
külge C-ristlõikega termoprofiilid. Vajadusel 
tehakse esmalt termoprofiili seinast ja 
seespoolsest vööst väljalõige. Väljalõike 
vajadus ja sügavus sõltuvad vahelae serva 
tolerantsidest ning määratakse enne termo-
profiilkarkassi montaaži. Horisontaal-
suunaline väljalõige võimaldab seada 
termoprofiilid ühte tasapinda ilma, et vahelae 
ja välisseina vahele tekiks tühe-
mikke.Väljalõike kõrgus on “vahelae paksus 
+ 40 mm”. Vahelagi hakkab paiknema 
vertikaalis väljalõike keskel. Nii jäävad 
vahelae peale ja alla montaaži- ning 
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deformatsioonivuugid kõrgusega ∼ 20 mm. 
TC-profiil fikseeritakse nurgiku külge läbi profiili ristlõike seina. Kasutatakse vähemalt 
nelja puurkruvi SD5-5,5×19. Enne kruvidega kinnitamist seatakse profiil teiste 
profiilidega samasse tasapinda. 
Termoprofiilkarkassi siseküljele, profiilidest tehtud väljalõigete servale, põranda ja lae 
lähedusse, kinnitatakse karkassiposte kogu seina laiuses ühendavad nurgikud 
L50×30×1,0. Nurgik fikseeritakse iga karkassiposti külge madalapealise puurkruviga 
SL4-F-4,8×16. 
Akna- ja ukseavade ehitamine, samuti tuuletõkke-kipsplaatide, mineraalvillsoojustuse, 
aurutõkke, inventaritugede ja sisekülje kipsplaatide paigaldamine toimub nagu 
väikemaja puhul (vt. peatükk 3). 
Välisseina ja põranda, samuti välisseina ja lae vaheline vuuk täidetakse mineraalvilla, 
vuugitihendi ja elastse mastiksiga. Aurutõkke umbes 50 mm laiune üleulatus seina ala- 
ja ülaservas keeratakse vastu kinnitusnurgiku horisontaalset pinda ning see jääb nurgiku 
ja vuugitihendi vahele. 
 
 

Mineraalvillariba

Vuugitihend
Elastne mastiks

L 50x30x1.0

Aurutõkke ots

Aurutõke
13 mm kipsplaat

9 mm tuuletõkke-
kipsplaat

Mineraalvill

L 50x30x1.0
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