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Seletuskiri 

I Üldandmed  
Käesolev projekt on koostatud Audru Vallavalitsuse tellimusel kinnise soojussüsteemiga 

rajamiseks Pärnu maakond, Audru vald, Sauna tn 1 kinnistu (kat.üksuse tunnus 

15904:003:0435) maaüksusele asuva hoone kütmiseks. Hoone Audru vallas Sauna tn 1 

suletud netopinnaga 930,1 m2,kahe korruseline hoone. Ehitusregistris peamine 

kasutamise otstarve klubi-rahvamaja. Kivikonstruktsioon hoones planeeritud kogu 

hoone ulatuses radiaatoriküte. Elamu soojuskoormuseks on 61,4 kW radiaatoriküte 

pramaeetritel 55/45C. 

 

1. Tehnilised tingimused: 
 

- Kinnise soojussüsteemiga konstruktsioonid ja seadistus 
projekteerida maasoojusvahetiks 40,0 kw maasoojuspumbale.  

- Soojuskontuurides kasutada keskkonnale ohutut külmakande vedelikku  
- ( denatureeritud etanooli lahust 30% ).Lisatud ohtuskaart  
- Puurimistööde käigus hinnata geoloogilis-hüdrogeoloogilise läbilõike erisust ja 

efektiivsust maasoojusvahetite U-kontuuride lõpliku sügavuse või arvu 

dimensioneerimisel.  
- 40,0 kw maasoojuspumba valik on teostatud ABC Kliima Pärnu, spetsisalist Mart 

Lohk arvutustele (lisatud energiakalkulatsioon 1345-40) ja tellija soove arvestades. 
 

- Lahendus NIBE F1345-40 Temperatuuriga + 60 C . Kõik mudelid elektroonilise 
paisventiiliga. Tsirkulatsioonipumbad elektrooniliselt juhitavad A klass.  

- 61,6 kW Küttekoormus  

- Koguenergiavajadus aastas 16400 kWh Lisakütte vajadus 5653 kWh  

- Tootab soojuspump 158347 kWh aastas kinnine soojussüsteem 900 m  
- Tarbib soojuspump 42175 kWh aastas  
- Aastane ekspluatatsioonikulu on 49115 kWh elektrienergiat. 

 
- Geotermiliselt ja hüdrogeoloogiliselt õigesti projekteeritud ja tehniliselt täpselt rajatud 

kinnine soojussüsteem maasoojusenergia kasutamiseks ei ole keskkonnale ohtlik, sest: 
 

o veepinna muutusi ei põhjustata; 
o põhjavett ei tarbita. 

 
- Kinnise soojussüsteemiga projekteerimine, rajamine ja U-kontuuri paigaldus 

maasoojuse ülekandeks, millega moodustatakse (geotehniline rajatis) kinnine 

soojussüsteemlähtub Keskkonnaministri määrusest nr 43  
U-kontuur – puurauku paigaldatav kahe toruga soojusvaheti.  

- Pindmise veekihi mõjutuste vältimiseks kinnise soojussüsteemi suudmerajatise kaudu  
projekteeritakse kinnise soojussüsteemi suudmerajatiseks Ø1000mm 

tsementkaevurõngastega pealisehitus koos vastavate intervallide tamponaaž-

tsementatsiooniga (vt projekti tehniline osa). 
 

- U-kontuuriks kasutatav plasttorustik on kinnine süsteem, valmistaja 
tehase tootekinnitusega; 



- Kinnise soojussüsteemi sügavus täpsustatakse puurimisel ning vajadusel vastavalt 
projekti muudatuste korral võib kinnise soojussüsteemi sügavusi korrigeerida.  

- Kinnise soojussüsteemi rajamine või muudatused toimuvad projekteerija suuniste 
ja tehnilise järelevalvega.  

- Täielikult välistatakse kahjulike ainete sattumine põhjavette, vastavate intervallide, 
erinevate veekihtide tamponaaži-tsementatsiooniga. 

 

2. Käesoleva projekti maasoojuspuurkaevude rajamise eesmärk: Projekteerida 

kinnised soojussüsteemid, mis tagavad 40,0 kW Maasoojuspumba U-kontuuri 

siseneva ja väljuva geotermilise lahuse temperatuuride vaheks 3°C.  
3. Kooskõlastused:  

1. Audru Vallavalitsus 27.12.2016 nr 7-2.10/2840 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kinnise soojussüsteemi (Ks) nurkkoordinaadid, L-EST: 
 

 

KS-1 X = 6474288,53 Y = 520896,39 H=3,5m 

KS-2 X = 6474288,36 Y = 520906,99 H=3,5m 

KS-3 X = 6474288,14 Y= 520917,59 H=3,5m 

KS-4 X = 6474289,08 Y= 520926,25 H=3,5m 

KS-5 X = 6474283,64 Y= 520937,68 H=3,5m 

KS-6 X = 6474279,26 Y= 520947,41 H=3,5m 
 
 
 
 

 

5. Kinnise soojussüsteemi (Ks) kaugused hoonest. 

 
KS-1 37,8m 

KS-2 27,6m 

KS-3 18,3m 

KS-4 10,3m 

KS-5 7,4m 

KS-6 19,02m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maapinna absoluutne kõrgus kinnise soojussüsteemi suudme kohas maaameti geoportaali 
kaardiserveri järgi 1,5 m(geodeetilise plaani järgi M 1:500) 



 

II Geoloogiline ehitus, hüdrogeoloogilised tingimused ja probleemistik 
kinnise soojussüsteemi rajamisel 
 

 

Geoloogiline kirjeldus 

 

Alljärgnev kirjeldus tugineb Eesti Geoloogiliste kaartide (1:50 000 ja 1:400 000) ja 
ümbruskonnas varem puuritud puurkaevude andmestikule(lähimad puurkaevud PRK0005205 
ja PRK0006211) 

 

Maastikuliselt paiknevad projekteeritavad puuraugud ulatusliku Lääne-Eesti madaliku 
merelisel tasandikul. Maapinna absoluutne kõrgus Sauna tn 1 kinnistul on Maa-ameti 
Geportaali järgi vahemikus 3-3,5 m. Pärnu jõe kallas jääb kinnistu kagupiirist 17 m 
kaugusele. Pärnu jõe veepinna abs. kõrgus on nullilähedane. Kaugus mereni on 3 km. 

 

Kvaternaarse pinnakatte paksus on 18 m ning ta koosneb merelisest liivast (mQIV, 0-4 m), 
jää-järvelisest savist (lgQIII, 4-12 m) ja moreenist (gQIII, 12-16 m). Aluspõhja 
karbonaatkivimite kompleks (Siluri ja Ordviitsiumi lubja- ja dolokivi) ulatub ca 400 meetri 

sügavuseni. Sügavuseni 150 m koosneb kompleks Jaagarahu lademe (S2jg) dolomitiseerunud 
lubakivist, Jaani (S2jn) lademe lubjakivist mergli ja savi vahekihtidega ning Adavere (S1ad) 
lademe lubjakivist ja dolomitiseerunud lubjakivist. Karbonaatse kompleksi ülemisse ossa, 
Siluri veekihti on Audru alevikus erinevatel aegadel rajatud puurkaeve. 

 

Põhjavee liikumissuund Siluri veekihis on ligikaudu põhja-lõuna suunas. 
 

 

III Kinnise soojussüsteemi asukoha valik, arv ja vahekaugused (vt asendiplaan joonis nr 3). 

 

Vastavalt soojustehnilistele arvestustele ja tellimusele projekteeritakse 6 kinnist 

soojussüsteemi, kokku 6x150 m. 
 
Kinnise soojussüsteemi omavaheline kaugus 10 m on tagatud. 
 

Projekteerija on tutvunud objektiga kohapeal. 
 
 

 

Ohutustehnika: Puurimistööde tööplatsiks on eraldatud kuus ala mõõtmetega 20x15 m ja 

objektile juurdepääsutee puuragregaadi Nemek 435 tööks. Tööplatsil puuduvad maa-alused 

kommunikatsioonid ja õhuliinid. Tehnoloogiline transport, seadmete ja veevedu teostatakse 

veoautoga Scania. Enne tööde alustamist teostatakse töötajatele täiendav ohutustehnika 

instruktaaž ja tutvustatakse tööde teostamise reeglistikku vastavalt Audru Vallavalitsuse 

sisekorraeeskirjadele. Tööde käigu kirjeldus objektil toimub kannetega puurimispäevikusse. 

Ringilise asetusega kinnise soojussüsteemi vahekauguste projekteerimisel Audru vallas, 

Sauna tn 1 objektil kasutatakse soovituslikku lahendust: kui geoloogilises läbilõikes esinevad 

monoliitsed kivimid, ei toimu põhjavete liikumist, siis arvestatakse kahe kinnise 



soojussüsteemi vahekaugusteks vähemalt 10m.Kinnise soojussüsteemi pumba suvise 

jahutusrežiimi kasutamise korral võib kinnise soojussüsteemi vahekaugust vähendada. 

Hooldus- ja naaberkrundi mõjutusalas puuduvad reostusallikad ja muud piirangud. 

 

IV Esimene tööjärk. Puurimistööd  
Kaev puuritakse keerdlöök-puuragregaadiga „Nemek 435”. Puurimine toimub kõrgsurve-

suruõhu meetodil. Puurimisel tekkiv slamm väljutatakse maapinnale suruõhuga – kasutatakse 

kompressorit „Atlas Copo 455”. Puurimine toimub puurpeaga JT104(4’’), millele kinnitub 

puurimise alustamisel manteltorule ettepuurimisel juhtpilootpuur (hõõrits) läbimõõdus 190 

mm. Manteltoru alumine ots kinnitatakse vastava lukustusseadmega puurkolonni alumise otsa 

külge, nii et puurimine ja manteldus toimuvad üheaegselt (manteltoru järgneb puurile). 

Vajaliku sügavuseni puurimise järel pakitakse hõõrits kokku (eksentrilisuse põhimõttel). Nii 

on võimalik kogu puurkolonn läbi manteltoru välja tõmmata. Torutagune tsementeeritakse 

kogu ulatuses, et tagada isolatsioon ülemiste vete sissetungi eest. Tsementatsiooni 

kiirendamiseks segatakse tsementsegusse külmumiskindlat lahust BETAC. Segu surutakse alt 

torutagusesse tühemikku kuni segu ilmub maapinnale, mis tõendab torutaguse täitumist. 

 

Esimese tööjärguna rajatakse kuus analoogse konstruktsiooniga ja tehnoloogiaga kinnine 
soojussüsteem,(vt joonis 1 ja 2)  
NB! Puurimise ja manteltorude paigalduse sügavus täpsustatakse puurimistööde käigus, 
eeldatavasti varasemate andmete kohaselt on kvaternaarsete setete paksus ca 18 m).  
Puurimist alustatakse intervallis 0-20 m Ø 190mm. Intervall +0,0-20 m manteldatakse 

terastorudega P235TR1 Ø 139,7 ning seina pakus on 4 mm, 
 
Torutagune tühemik int 1,2-20 m tsementeeritakse, tsemendi kogus 500 kg (kokku 
6x500=3000 kg . Tsement komposiit 42, R).sertifikaat 150-CPD-022/05 Edasi puuritakse 
intervall 20-150 m ,, Ø 118 mm. 

 

V Teine tööjärk. Kinnise soojussüsteemi seadistamine maasoojusvahetile 

1. Kinnise soojussüsteemi nr 1 ja nr 2 U-kontuuride paigaldamine 
 

Kinnised soojussüsteemid on sisuliselt tehniliselt erilahenduselikud geotehnilised rajatised (vt 
joonis 1 ja 2).  
Kinnise soojussüsteemi ülekande soojustehniliste parameetrite kontrolliks paigaldada 

temperatuuri andurid tehnoruumi maasoojuspumbast maasse sisenevatele külmakande- ja 

maasoojuse tagasikande magistraalidele. 
 
Kinnise soojussüsteemi nr 1,2,3,4,5 ja nr 6 paigaldada maasoojusvahetiks ABC Kliima Pärnu 

poolt pakutav soojusvaheti NIBE F1345-40 Lisatud juurde energiakalkulatsioon nr 1345-40 

koostanud spetsialist Mart Lohk, tootekinnitusega U-kontuurid – kaksikplasttorud PN 12,5 PE 



40x3,7 mm 6x150 m, uputusraskus 50 kg või analoogsed U-kontuurid, maasoojusvahetid, 

toodetud Eesti firma Haka Plast OÜ poolt. 
 

Kinnise soojussüsteemi U-kontuur täidetakse enne paigaldamist etüülalkoholi baasil 

valmistatud 30%-lise Denatureeritud etanooliga, ohutuskaart on koostatud vastavuses EL 

määrusega nr 1272/2008, tootja Kemimet OÜ. Vt sertifikaat on lisatud projektile. 

 

 

Ennem maasoojustorustiku (U-kontuur) täitmist geotermilise vedelikuga teostada 

maasoojustorustikus surveproov veendumaks, et torustik on hermeetiline. Pärast kinnise 

soojussüsteemi rajamist tuleb kontrollida, kas soojuskontuur on töökorras. 

 

 

30% Denatureeritud etanooli kogus kokku: Kinnise soojussüsteemil nr 1,2,3,4,5 ja 6 

 

6x150x2=1800 l. 
 

U-kontuuriga koos paigaldatakse tsementatsioonitoru PEM Ø40 mm pikkusega kuni 50 m. 
 

2. U-kontuuride täitmine tamponeeriva materjaliga 

 

Seoses geoloogilis-hüdrogeoloogiliste tingimuste erisusega teostatakse töö projekteerija 

suunstega ja järelevalvega. 
 

Peale U-kontuuride paigaldamist sügavuseni 150 m, puuraugud tamponeeritakse, täidetakse 

graniitkillustikuga (kuni 4 mm), mis säilitab läbilõike hüdrogeoloogilise seisundi ja parandab 

maasoojuse ülekannet. 
 

Teostada tamponaaž-tsementatsioon puuragregaadi pumbaga, tagades erinevate veekihtide 

täieliku isoleerituse. Tsementatsioon teostada tsementeerimistorude sügavusest alt üles 

tõstmise teel. 
 

Tamponeeriva materjali vajadus kinnisele soojussüsteemile nr 1,2,3,4,5 ja 6 kokku: 
 

6x1,6x1,25=12 m3. 
 

 

Intervall -1,0-3 m ja suudmepiirkonnad tsementeeritakse-betoneeritakse ülevalt täitmise teel , 

vältimaks veekihtide igasuguse pindmise reostumisvõimaluse kinnise soojussüsteemi suudme 

kaudu. 
 

Tsemendi kogus kokku (kinnisel soojussüsteemil) nr 1,2,3,4,5 ja 6 ): 700x 6 = 4200 kg 

Märkus. U-kontuurid paigaldada kinnise soojussüsteemikohe peale puurimistöid. U-kontuurid 

isoleeritakse -0,6-3 m ulatuses termoisolatsiooniga. 



VI U-kontuurigakinnise soojussüsteemi(Ks) nr 1,2,3,4,5 ja 6 geoloogiline 

läbilõige projektlahendus (vt joonis 1 ja 2) 

 

 

VII Kinnise soojussüsteemi projekteerimise soojustehnilised arvestused ja 

hooldusala Aurdu Vald, Sauna tn 1 piirkonna geoloogilis-hüdrogeoloogilistes 

tingimustes kivimite keskmise erisoojusjuhtivuse arvestus 
 
Soojuspumba võimsus- 40,0 kW 
 

Aastane küttevajadus- 49115 kW 
 

Kütteperioodi arvestatav hooajaline soojustegur SCOP-3,5. 

Savikas lubjakivi mergli vahekihtidega arvestuslik erivõimsus 

- 50W/m Liiva kruusa arvestuslik erivõimsus -20W/m 

 
 

Keskmine arvestuslik erivõimsus(arvestades kivimite osakaalu läbilõigetes) 39 W/m 
 

Arvutus 
 

Aurusti võimsus(maa seest võetav) 
 

Paurusti- PSP * (SCOP-1)/SCOP → 40,0 * (3.5-1)/3.5= 35,10 kW 
 

Kinnise soojussüsteemi kogusügavus L=35100 W/39W/m= 900 m 
 
 
 

 

Kinnise soojussüsteemi hooldusala ja vahekauguse arvestus lähtub EhS ja määruse nr 43 

nõuetest. 
 

Kinnise soojussüsteemi hooldusala – mõjutuste ala naaberkinnistutele puudub 

projekteeritakse raadiusega 10 m. Teiste lahenduste korral, kui naaber kavandaks ka kinnise 

soojussüsteemi rajamist, siis projekteerida nende kinnistute maasoojuspuurkaevude gruppide 

vaheliseks kauguseks 10 m. 

 
 
 

 

VIII suudmerajatised 
 

Planeeritakse ehitada kaks ühesugust kinnist soojussüsteemi suudmerajatist. 
 

Kinnise soojussüsteemi paigaldatakse betoonist kaanega suletav kaevurõngas diameeter 1,5-

1,0 m, kõrgus h – 0,8 paigaldussügavus 1,2 m. 
 
Kaevurõnga tagune isoleeritakse tamponeerimiseks sobiva materjaliga – saviga. 
 

Kaas kaetakse pealt pinnaseguga, muruvaibaga. 



Sellised suudmerajatised annavad võimaluse kontrollida kinnise soojussüsteemi ja 

külmakandetorustike maapealset tehnilist seisundit, erinevate külmakandemagistraalide 

temperatuuride vahesid ja nende efektiivsust. Kaevurõngaga kaetud kinnise soojussüsteemi 

suudmealal saab erinevaid külmakandetorustikke grupiviisiliselt ühendada või sulgeda. 
 

Kinnine soojussüsteem nr 1,2,3,4,5 ja 6 U-kontuurid ühendatakse maasoojuspumbaga 

paralleelühenduse teel. 

 

 

IX Kitsendused ja Muinsuskaitse 
 

Sauna tn 1 kinnistu asub Audru mõisa pargis (kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 

määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“, edaspidi eeskiri), 

mille kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, 

ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti 

hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 

Eeskirja § 7 lg 2 p 2 kohaselt on pargis ilma Keskkonnaameti nõusolekuta keelatud püstitada 

ehitisi ning looduskaitseseaduse(edaspidi LKS)§ 14 lg 1 p 8 alusel ei või kaitsealal ilma kaitseala 

valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. 

 

 

Soojussüsteemi puuraukude rajamisele ei eelne puude raiet ega olulisi maapinna kahjustusi, säilib 

pargi struktuur ja väärtuslikud pargi kujunduselemendid. Seetõttu leiab Keskkonnaamet, et 

puuraukude rajamine asendiplaani näidatud asukohtadesse, ei kahjusta pargi kaitse-eesmärki. 
 
Kinnistule jääb ka II kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiirte pargi-nahkhiir (Pipistrellus 

nathusii), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentonii) leiukohad. 

Puuraukude rajamine ei eelda pargipuude raiet, mistõttu ei kaasne kavandatud tegevusega liikide 

elupaiga tingimuste halvenemist ja ehitustöödele ajalisi piiranguid seadma ei pea. 

 

 

Planeeritavad puurkaevud jäävad Audru jõe ehituskeeluvööndisse, mille ulatus tavaliselt 

veepiirist on 50 meetrit (LKS § 38 lg 1 p 4), kus uute ehitiste ehitamine on keelatud, välja arvatud 

LKS erandite alusel. Antud juhul on puurauke võimalik rajada detailplaneeringu alusel, sest 

ehituskeeld ei laiene tehnovõrkudele ja –rajatistele, kui need on kavandatud kehtestatud 

detailplaneeringuga(LKS § 38 lg 5 p 8). Kui kohalik omavalitsus lubab ranna või kalda 

ehituskeeluvööndis ehitamist vastuolus LKS paragrahvis 38 sätestatuga, ei teki isikul, kellele 

ehitusluba väljastati või kelle huvides ehitamine on, vastavalt haldusmenetluse seadusele 

õiguspärast ootust ehitamise õiguspärasuse osas. 



Tööde teostamine kinnismälestisel 
 

 

MuKS
2

-st, muinsuskaitsesala põhimäärusest ja üldistest muinsuskaitselistest 

põhimõtetest lähtuvad nõuded (mitte segi ajada muinsuskaitse eritingimustega)
3

,: 
 
a) Mälestisel tuleb tööde teostajal enne tööde alustamist taotleda Muinsuskaitseametist tööde 

luba ( MuKS § 24; § 35 lg 5); 
 
b) Kinnismälestisel tuleb kaevetöödel tagada vastavate uuringute läbi  viimine. Uuringud 
 

toimuvad töö tellija kulul (MuKS § 35 lg 7); 
 

c) Kinnismälestise uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav 

ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36) või MuKS § 36 lg 3 alusel muuseum või teadus-

arendusasutus; 
 
d) Juhul kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse 

inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või 

kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha 
 
muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või 

linnavalitsusele (MuKS § 44
1

). 

 
 

 

X Kokkuvõtteks: 
 

1. Arvutuste alusandmed on võetud hr Argo Jõlehet 23.05.2014 peetud ettekande 

materjalist „Soojuspuurkaevude ja –aukude projekteermisel tehtavad arvutused“,mille 

andmestik baseerub suuresti Saksamaa standardile VDI4640 

 
 
 

2. Lähtudes eeltoodud analüütilistest arvestustest projekteeritakse kuus kinnist 

soojussüsteemi sügavusega 150 m kokku 900 m mis aktiviseerivad 40,0 kw 

maasoojuspumba optimaalsele töörežiimile, kus Maasoojuspumbast U-kontuuridesse 

siseneva ja väljundtemperatuuride vahe on + 3°C. 
 
 
 
 
 

 

2 Muinsuskaitseseadus (RT I, 23.03.2015, 128).
 

 

3 Mälestisel võib ehitada ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva ehitamise projekti alusel (MuKS § 35 lg 1). 
Muinsuskaitse eritingimustes nähakse ette mälestisel ehitamise nõuded (MuKS § 35 lg 2). Muinsuskaitse 
eritingimusi ei koostata juhul, kui ehitis, mida kavandatakse ehitada, on tehnovõrk või -rajatis (kultuuriministri

  

7. 04.2011 määrus nr 14 „Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise 
muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord“ (RT I, 08.07.2011, 26) § 2 lg 2 p 1). 



Juhendmaterjalid: 
 

 

1. Saksamaa standardile VDI 4640 
 

2. Soojuspuuraukude vahekaugused. Temperatuuridekaart 1:500 000 
 

3. Argo Jõeleht Soojuspuuraukude rajamise juhend (terminoloogia „vai“ suletud 

süsteemiga kontuur). Maasoojuspuuraukude süsteemide rajamine 2012 a. 
 

4. Argo Jõeleht ettekanne 23.05.2014 
 

5. Keskkonnaaministri 09.07.2015 määrusega nr 43 
 

6. Movek Grupp OÜ koostatud arvutused ja pakkumine Elamu soojusbumbasüsteemile. 
 
 

 

XI Kooskõlastused: 

 

1. Audru Vallavalitsus 27.12.2016 nr 7-2.10/2840 
 
 
 

 

XII 

Lisad: 
1.Ohutuskaart  
2.ABC Kliima Pärnu energiakalkulatsioon ja soojuspumba pakkumine nr 1345-40 

4.Audru Vallavalitsus (Ks) asukohtade kooskõlastus.  
5. Maa-ala ja tehnovõrkude plaan koostatud Kinnisvaraekspert Pärnu 04.05.17 



Joonis 1 



Joonis nr 2 
 

KINNISE SOOJUSSÜSTEEMI PROJEKTLAHENDUS 
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Kihtide kirjeldus 

 

Algus Lõpp Paksus 
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Maapinna abs. kõrgus m (Maa-ameti Geoportaali järgi) 

 
Pärnumaa, Audru vald, Audru alevik Sauna tn 1kinnistu   

P u u r i t a v u s e g r u p p 

o g i l i n e p r o f i i l 

V e e h o r i s o n d i n i m e t u s 
S t a a t i l i n e v e e t a s e m a a p i n n a s t 

  (Ks) konstruktsioon  
 
 
 

Lõige 

 

 
0–      liiv, kruus, savi,     190  140   1m  

 

                    

20– 

1 QIV-III 0 18 18 moreen III    0-20m  +0,0-20m    
 

                   

     

dolomitiseerunud 

            
 

40– 
                 

 

2 S2jg 18 50 32 lubjakivi V            
 

            
 

60– 

                   

                  
 

80–                S   
 

     

lubjakivi mergli ja 
            

 

                  
 

100– 3 S2jn 50 105 55 savi vahekihtidega V            
 

120–      lubjakivi ja     118        
 

      dolomitiseerunud     20-        
 

140– 4 S1ad 105 150 45 lubjakivi V    150m       
 

                   
 

                   
 



 

Joonis nr 3 ASENDIPLAAN  



 
 

 

Joonis nr 4 „naaberpuurkaevud“  



 
 

 

ASUKOHAKAART  



 



 


