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Eesti Puitmajaklaster

Hollandi Kuningriigi poolt 
1960. aastast kord kümnendis 
korraldatav aianduskultuuri ja 
vaba aja suurüritus leiab täna-
vu aset 5. aprillist 7. oktoobrini 
Venlo linnas. 66 hektari suuru-
sel maa-alal saab kuue kuu vältel 
tutvuda üle saja väljapanekuga.   

Eesti on riikliku väljapane-
kuga osalemas keskkonnateema-
lisel alal ning vastavalt majan-
dus- ja kommunikatsiooniminis-
teeriumi ja EAS-i otsusele tutvus-
tatakse Eesti puidu- ja puitmaja-
tootmise sektorit. 

Kokku on Floriadel viis eri-
nevat teemaala: keskkonna, lõõ-
gastumise ja terviseedendamise, 
hariduse ja innovatsiooni, loodu-
se ja tööstuse ning maailma kul-
tuuride ala.

Pilkupüüdev ekspositsioon

Eesti ekspositsiooniala ter-
viklahendus leiti oktoobris kor-
raldatud arhitektuurikonkur-
si tulemusena. Võitis võistlus-
töö „Koda”, mille autorid on Joel 
Kopli ja Koit Ojaliiv (OÜ Kuu).

Püstitatud ekspositsiooni-
hoone koosneb kuuest erine-
vate materjalidega viimistletud 
kojast, lisaks on laste mängu-
nurk. Ekspositsioonihoones võe-
takse külalised vastu meeldiva-
te loodushäältega ning tutvusta-
takse „puidu sees elamise“ või-
malusi osalevate ettevõtete too-
dete kaudu. Abivahendid on 
videoekraanid, kangasbännerid 
ja trükised. Hoones on ka nõu-
pidamiste ja kööginurk külaliste 
võõrustamiseks. Floriade näitu-
seala on väga suur, mistõttu on 
Eesti ekspositsiooniala varusta-
tud ka aiamööbliga (OÜ Radis). 

Eesti väljapanek asub stra-
teegiliselt heas kohas – peasisse-
käigu läheduses, peamiste liiku-
misteede ristumiskohas. Floria-
de tarbeks rajati Hollandi suurim 
köisraudtee, pakkudes külastaja-
te võimalust pargi vaatlemiseks 
linnulennul. Köisraudtee ületab 
ühtlasi Eesti ekspositsiooniala.

Ühisturundusprojekt, 
milles osaleb üheksa 
ettevõtet

Floriade maailmanäitusel 
osaleb üheksa Eesti ettevõtet, 
mis tegelevad nii puitmajade kui 
avatäidete, konstruktsiooni- ja 
viimistlusmaterjalide, treppide, 
põrandakattematerjali ja mööb-
li tootmisega. Floriadel loodavad 
osalevad ettevõtted uusi kliente 
ja partnereid leida, et positsioone 
tugevdada Saksa, Hollandi ja ka 
teistel Kesk-Euroopa turgudel. 

Eesti Puitmajaliidu ning OÜ 
Nordic Houses juhatuse esime-
he Argo Sauli sõnul on Floriade 
seni suurim Eesti puitmajatootja-
te ühisprojekt. 

Nordic Houses soovib kind-
lasti anda panuse kogu sekto-
ri kuvandi („Eesti - puitmaja-
de tootjamaa“) tugevdamiseks 
Kesk-Euroopas. Nordic Houses 
sisenes 2011. a. Saksa ja Hollan-

di turule. Floriade toetab suure 
tõenäosusega edaspidiseid aren-
guid nimetatud turgudel. 

Aru Grupi peamine eesmärk 
on juhatuse esimehe Juhan Viise 
sõnul uute klientide leidmine 
Hollandi ja Saksa turgudel. Ana-
loogsed eesmärgid on ka teistel 
suurprojektis osalejatel. 

„Veel kaheksa aastat tagasi 
olid Lääne Euroopa riigid meie 
ekspordi põhiturud. Tänaseks on 
nende osa Mountain Loghome’i 
ekspordist taandunud alla 20%. 
Floriade 2012 on nii oma ees-
märkide kui ka asukohaga väga 
sobiv üritus leidmaks uusi part-
nereid meie toodete müügiks 
Hollandis, Belgias, Saksamaal 
ja miks mitte ka Prantsusmaal,“ 
märgib OÜ Mountain Loghome 
müügijuht Tuuli Tammoja.

AS Foreco Homes and Houses 
on seadnud selge suuna loodus-
sõbralike materjalide abil tervis-
likuma ja säästlikuma elukesk-

konna loomisele: „Energiahin-
dade tõus ja keskkonna seisun-
di halvenemine on olnud väära-
matu trend pikki aastaid,” ütles 
AS Foreco Homes and Houses 
müügi- ja turundusjuht Rainer 
Melts, kelle hinnangul on puit-
majade ehitamine ja ökoloogi-
liste soojustusmaterjalide kasu-
tamine võimalus vastavat tren-
di muuta. 

Lisaks on Meltsi sõnul tege-
mist ainukordse võimalusega 
tutvustada Eesti puitarhitektuu-
ri väärikaid traditsioone.

Ainsana aiamajatootjatest 
osaleb Floriade 2012 näitusel AS 
Palmako, juhtiv Eesti aiamaja- ja 
liimpuidutootja.

Rikkalik programm

Floriade 2012 kultuuri- ja üri-
tusteprogramm on tihe. Iga päev 
esitatakse akrobaatika ja maail-
mamuusika programmi „Floria-
de Harvest Show“. 

Suve igal nädalavahetusel 
on kuni keskööni võimalik jälgi-
da valgusshow’d, nautida muu-
sikat, vabaõhukino ning etendu-
si Floriade Teatris. Lisaks korral-
davad kõik Floriadel osalevad rii-
gid ka rahvuspäevi, kus konk-

reetset riiki ja selle kultuuri tut-
vustatakse. 

Eesti rahvuspäev leiab aset 4. 
augustil paralleelselt meie eks-
positsioonil 3.-4. augustil korral-
datavate perepäevadega, kus tut-
vustatakse Eestit kui atraktiiv-
set ja toredat riiki ning reisisiht-
kohta.

30. mail - 1. juunil on Flo-
riadel aga Eesti puitmajade päe-
vad, kus osalevate ettevõtete kui 
potentsiaalselt heade koostöö-
partnerite tutvustamiseks kor-
raldatakse 1. juunil olemasole-
vatele ja uutele koostööpartneri-
tele äriseminar. 30.-31. mail leia-
vad aset ettevõtete kohtumised 

potentsiaalsete uute äripartneri-
tega. 

Lisaks toimuvad Eesti eks-
positsioonialal osalevate ettevõ-
tete nädalad, kus ettevõtted tut-
vustavad oma tooteid ning sõlmi-
vad uusi kontakte näituse külas-
tajatega. 

Püsivalt on ekspositsioon 
mehitatud kahe inimesega, kes 
võõrustavad Eesti maja külasta-
jaid ning tutvustavad Eestit, osa-
levaid ettevõtteid ja nende too-
teid. 

Lisainfo Floriade maailma-
näituse kohta koos ürituste prog-
rammiga on leitav Floriade kodu-
lehelt: www.floriade.com 
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Eestlased maailmanäitusel Floriade 2012

„Teatavasti on „koda“ üks vanimaid eestikeelseid sõnu, mille tähendus algselt oli „koht elamiseks“ ning 
mis on lingvistiliselt väga lähedases seoses sõnadega kodu ja koht. Ekspositsioonihoone aluseks ongi ar-
hetüüpne koda, mida on nii vormiliselt kui ka funktsionaalselt kaasajastatud.” - Joel Kopli ja Koit Ojaliiv 
(Kuu OÜ) Fotod: Elari  Kivisoo 

Eesti Puitmajaliit ja Eesti 
Puitmajaklaster osalevad 
koos Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutusega 
(EAS) iga kümne aasta 
tagant Hollandis toimu-
val aianduse ja vaba aja 
maailmanäitusel Floria-
de 2012, kuhu oodatak-
se tänavu üle kahe miljo-
ni külastaja. 

FloriadE 2012 osalEvad EttEvõttEd:

•	 Aru	Grupp	AS	–	avatäited,	trepid,	puitmajad

•	 Bole	OÜ	–	Bolefloor	põrandad

•	 Foreco	Homes	and	Houses	AS	–	element-	ja	ruumelementmajad

•	MKC	Uksed	OÜ	–	trepid	ja	piirded,	seinapaneelid,	siseuksed

•	Mountain	Loghome	OÜ	–	masinpalkmajad	ja	post&beam	majad

•	 Nordic	Houses	OÜ	–	puitkarkassmajad,	element-	ja	
ruumelementmajad

•	 Palmako	AS	–	aiamajad,	masinpalkmajad

•	 Palmatin	OÜ	–	masinpalkmajad,	elementmajad

•	 Rait	AS	–	konstruktsioonpuit	ja	viimistluspuit

FloriadE  
ajaloost:

Floriade	 on	 aianduskultuuri	
tutvustav	maailmanäitus.	Tea-
tavasti	on	maailmanäitusi	kor-
raldatud	 alates	 1851.	 aastast	
ning	 need	 pakuvad	 riikidele	
võimaluse	presenteerida	oma	
majanduslikke,	 sotsiaalseid,	
kultuurilisi	 ja	 tehnoloogilisi	
arenguid.	Floriade	aianduskul-
tuuri	maailmanäitust	on	Hol-
landis	korraldatud	alates	1960.	
aastast	 ligikaudu	 iga	kümne	
aasta	tagant:	

1960	Rotterdam
1972	Amsterdam
1982	Amsterdam
1992	Zoetermeer
2002	Haarlemmermeer

www.floriade.com	



Elukvaliteedist suitsutares

KalEv KlEimann

Majand OÜ 

Suitsutare oli oma ajas ja 
keskkonnaoludes hakkamasaa-
miseks hästi välja arendatud elu-
ase. Hoone oli palkseintega ning 
sooja andis ilma sideaineta lao-
tud maakivikerisega ahi, millest 
suits ei väljunud korstna kaudu, 
vaid läbi majaukse ja suitsuava-
de. 

Puidu suur soojussalvesta-
mise võime ning inimsõbralik 
sisekliima on hoidnud palkma-
ja populaarse ka käesoleval ajal. 
Kui täna on ühe küttekehana 
peamiselt kasutusel savitellistest 
ahjud, siis mõned sajandid taga-
si oli selleks maakivist kerisahi. 
Maakivi soojussalvestuse võime 
on kordi suurem kui savitellisel. 
Kuid selline ahi vajab regulaar-
selt hooldust, kive on aeg-ajalt 
vaja puhastada ja läbipõlenuid 
välja vahetada. Maakivi kerise 
sobivust näitab seegi, et kloost-
rid lisasid 14. sajandil oma hüpo-
kaustahjule maarahvalt ülevõe-
tud maakivikerise, sest ilma kor-
raliku salvestusvõimaluseta küt-
tesüsteem ei õigustanud end 
põhjamaa kliimas. Kloostritest 
levisid need ahjud ka linnades-
se ning kindlustesse. Analoogne 
ahi oli 16. sajandist kasutusel ka 
rehetares. 

Suits sisse või välja

Kütmisel suitsu hoones-
se laskmisel on nii halbu kui 

ka häid külgi. Puusuitsus leidu-
vad polütsüklilised aromaatsed 
vesinikkarbonaadid on ohtlikud 
oma kantserogeensete omadus-
te tõttu. Samuti on ohtlik CO ehk 
vingugaas. 

Kahjulikud ühendid tekivad 
aga ainult mittetäielikul põlemi-
sel. Mõlema gaasi teket on või-
malik vältida hoolsa kütmise, 
tukkide segamise ning korra-
like küttepuude kasutamisega. 
Kütmise algfaasis ei oldud tares 
sees, kuid hiljem kui suits oli kõr-
gemale tõusnud, võis tares juba 
madalamal istuda. 

Kütmise käigus suitsu hoo-
nesse laskmise positiivseks kül-
jeks on tõik, et suitsul on tea-
tavasti tugev antibakteriaalne 
toime. 

Meie esivanemad desinfitsee-
risid kütteperioodil kord päevas 
hoolega oma elamut, vältimaks 
haiguskandjate levikut.

Eksperimendist

Sel talvel viisid Tartu Ülikoo-
li viis tudengit Võrumaal Rõu-
ges läbi inimeksperimendi. Elati 
nädal rauaaegses laadis ehita-
tud palkmajas. Väidetavalt oli 
eksperimendis osalejatel prob-
leeme vinguga ning hommi-
kuks oli majas vaid 10 kraadi 
sooja. Kas tõesti elasid meie esi-
vanemad sarnastes tingimustes? 
Olles majaga lähemalt tutvunud, 
püüan järgnevalt analüüsida, 
mida tuleks hoones parandada, 
et seal talvel parem elada oleks.  

Miks oli hommikul tares vaid 
10 kraadi sooja? Palkosa ja katus 
olid korralikult ehitatud ja samb-
laga topitud, siit suuri soojakadu-
sid ei tekkinud. Seintes oli kaks 
räpnaauku ehk suitsu väljalask-
eava. Vanasti suleti need pärast 
kütmist kas lükand- või pöörata-
va luugiga. Ajakirjanduse vahen-

dusel selgus, justkui oleks ekspe-
rimendi käigus hoitud väljalask-
eavasid vaatamata 28-kraadisele 
pakasele öösiti lahti. Seega võis 
kümnetes ühikutes kõikuv tem-
peratuuride vahe hoonet oluli-
selt jahutada.

On täiesti võimalik, et hom-
mikust madalat temperatuuri 
võis soosida ka kerisahju suu-
rus, mis tundub vastava kuba-
tuuriga hoone jaoks liiga väike 
- see võiks olla ligikaudu 0,5 m 
pikem.

Ellipsikujuline keris salves-
tab rohkem põlemissoojust kui 
ringikujuline keris. Põlemisel 
tekkiv tõmme viib kuumad põle-
misgaasid kolde tagumisse otsa; 
kui seal on kive rohkem, sal-
vestub ka rohkem. Lisaks teki-
tas soojustamata maakivivun-
dament hoones külmasilla. Ära 
hoidmaks külma majjatulekut 

läbi vundamendi, asetati vanas-
ti sügisel u 50-70 cm kauguse-
le vundamendist maha palk, nn 
muldpink. Vundamendi välis-
kihi vastu pandi sammalt ning 
vahe muldpingini täideti mulla-
ga. Vältimaks aluspalgi mäda-
nemist, võeti kevadel muld ära. 
Rõuge muinasmaja juures oli see 
tegemata jäetud. Laadoga äärest 
on neid tolleaegsete hoonete juu-
rest leitud, Eestist mitte. Arves-
tades, et tol ajal oli see piirkond 
veel üks kultuuriruum, võidi 
seda tehnoloogiat kasutada ka 
Eestis. Soojustamata põranda 
korral on hoones suur tempera-
tuuride erinevus vertikaalsuu-
nas. Seetõttu oleks magamisla-
vats võinud asetseda kõrgemal, 
vähemalt kerise kõrgusel. 

Üks kindel probleem oli 
Rõuge muinasmajas ka küttepuu-
de kvaliteet. Maarahvas pidas 

väga hoolega kinni sesoonsete 
tööde kalendrist, teisiti poleks 
olnud võimalik karmides põhja-
maa tingimustes ellu jääda. Tal-
vel varuti kütte- ja tarbepuud, 
kuid tehti seda järgmiseks aas-
taks, mitte kohe ahjupanemi-
seks. 

Märjad puud annavad palju 
niiskust ja vähe sooja. Palkmaja 
soojapidavus on parem siis, kui 
majapalk on korralikult läbi kui-
vanud. Rõuge maja on veel nii 
vähe köetud, et see pole kindlas-
ti päris kuiv.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 
meie esivanemad said omas ajas 
hästi hakkama eluga suitsuta-
res. Kindlasti ei peaks suitsuta-
res elamine kujunema ka täna-
päeval ellujäämise piiril olevaks 
tegevuseks, kui arvestada mak-
simaalselt õigeid ehitusvõtteid ja 
teadaolevaid tavasid.

Tänapäevaste palkmajade eelkäijaks võib pidada suit-
sutare, mille jälgi on leitud esimese aastatuhande 
keskpaigast m.a.j. Sel talvel läbi viidud Rõuge muinas-
maja eksperimendi taustal tasub lähemalt vaadata 
elukvaliteeti suitsutares muiste ning tänapäeval. 

Puit on materjal, mis välitingimustes tasapisi kulub ja 
mädaneb. Peamisteks mõjutajateks on liigniiskus, päi-
kesekiirgus, külmumis-sulamistsüklid, kahjurmardi-
kad ja seened. Kui aga puithoonet kõigi nende teguri-
te eest piisavalt kaitsta ja õigel ajal sekkuda, võib see 
vastu pidada sajandeid. 

rõuge muinasmajast
Eksperimentaalarheoloogilise	projekti	raames	alustati	2010.	a	suvel	Rõu-
ge	linnamäe	naabrusesse	viikingiaegse	savipõrandaga	rõhtpalkhoone	
täismõõdus	rekonstruktsiooni	ehitamist,	kasutades	selleks	võimalikult	
autentseid	töövahendeid	ja	-võtteid.	Muinasmaja	konserveeriti	talveks	
ning	ehitus	viidi	lõpule	2011.	a	suvel.	
Ehitamise	eksperimendi	esmane	eesmärk	oli	välja	selgitada,	kui	palju	
kulub	aega	hoone	ehitamiseks,	kui	kiiresti	omandatakse	töövõtted,	ning	
leida	lahendusi	ehitusel	tekkivate	probleemide	lahendamiseks.	Lisaees-
märk	oli	rauaaegse	elukeskkonna	loomine	ja	tutvustamine	ajaloohuvi-
listele.	
Eksperimendis	osalejad	olid	arheoloogia	erineva	õppeastme	tudengid,	
kes	olid	andnud	oma	panuse	ka	maja	ehitamisse.	Seega	meie	huvid	suu-
remas	osas	kattusid	–	saada	teada,	kui	kvaliteetne	muinasmaja	sai,	kui	
soojapidav	see	on,	kui	palju	kulub	aega	sellise	hoone	kütmiseks	jms.	Loo-
mulikult	oli	ka	huvi	saada	rohkem	aimu	rauaaegsete	elamistingimuste	
kohta.	Usun,	et	eksperimendis	osalejatel	oli	ka	soov	ennast	proovile	pan-
na	ja	teada	saada,	kas	peetakse	lõpuni	vastu.	Ühiselt	jõuti	järeldusele,	et	
kõige	külmem	periood	talvest	oli	tõenäoliselt	vaja	lihtsalt	üle	elada	ja	
kõik	tööd,	mida	sai	edasi	lükata,	ka	edasi	lükati.	
Eksperimendi	tulemustega	jäime	rahule.	Arvestades	sellega,	et	hoone	
põrand	on	majaalune	algne	maapind	ja	mingit	lisasoojustust	pole,	hoo-
nel	ei	ole	eeskoda	ega	toal	lage	ning	küttekeha	on	suhteliselt	väike,	on	
hoone	vägagi	hea	soojapidavusega.	See	sai	parem,	kui	maja	ehitades	
eeldasime.

Viire Pajuste 
Rõuge muinasmaja projektijuht 

Tartu Ülikooli arheoloogia magistrant

EstNor	OÜ
www.estnor.ee

Foreco	Homes	and	Houses	AS
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www.hobbiton.ee
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Eesti Puitmajalehe väljaandmist toetavad:

andrEs UUs

MTÜ Vanaajamaja

Puithooneid on mõistlik kor-
raliselt hooldada minimaal-
selt kaks korda aastas – kevadel 
pärast lume sulamist, et avas-
tada võimalikke talviseid kah-
justusi, ja sügisel pärast lehte-
de langemist, et kontrollida, kas 
hoone on talve tulekuks val-
mis. Kui suuremate probleemide 
puhul on vaja appi kutsuda meis-
ter, siis lihtsamate hooldustööde-
ga saab omanik ise hakkama. 

Vundament ja sokkel 

Vundamendi ja sokli olu-
korda hinnates tasub suuremat 
tähelepanu pöörata nurkadele, 
kuna need on kõige rohkem ilma 
meelevallas.

• Eenduva sokli ülaserv 
peab olema sademete eest kaits-
tud veelaua või -plekiga, vasta-
sel korral lagundavad niiskus ja 
külm käsikäes soklit ja vunda-
menti. 

• Ära viivita sokli väljava-
junud kivide tagasipaigutami-
sega ega pudenenud vuugitäite 
või krohvi taastamisega. Kasu-
ta parandusteks sama vuuki-
missegu, mida on kasutatud alg-
selt. Üldiselt on vanade hoone-
te puhul kasutatud vuukimiseks 
lubimördisegu.

• Eemalda aja jooksul kerki-
nud pinnas nii, et sokli kõrgus 
oleks vähemalt 30 cm ja pinna-
se niiskus ei ulatuks kahjustama 
alumist palgirida. 

• Piira hoone läheduses kas-
vavat haljastust, mis takistab 
sokli ja seina kuivamist. 

Sein 

Seinte kahjustused tulene-
vad peamiselt niiskusest, mater-
jali ja ehituse kehvast kvalitee-
dist ning konstruktsioonide eba-
stabiilsusest. Niiskuskahjustu-
si võivad suurendada valed vii-
mistlus- ja soojustusmaterjalid, 
nt mittehingav puidule sobima-
tu värv, valed või vales järjekor-
ras paigaldatud soojustusmater-
jalid jm.

• Väldi seinte pidevat mär-
gumist. Kõrvalda niiskuskolded, 
sh kevadeti seinte äärde kogu-
nenud lumehanged, maja lähe-
duses kasvavad põõsad-puud. 
Paranda katkine vihmaveetoru.

• Jälgi aknalaudade, veeni-
nade jms korrasolekut. Kaitseks 
aknalt alla voolava sade- ja kon-
densatsioonivee nõrgumise eest 
aknaalusele palgile võib paigal-
dada niiskustõkkematerjali (nt 
ruberoid), pikemas perspektii-
vis aga korraliku aknalaua või 
pleki.

• Mädanikseene avastamisel 
hoonest on oluline leida ja likvi-
deerida põhjus (niiskuse allikas). 
Seene ja tema hoonele ohtlikku-

se määramiseks tuleks pöörduda 
spetsialisti poole.

• Putukakahjustuse korral 
on hea jälgida olukorda pika-
ajaliselt, sest tegemist võib olla 
vana kahjustusega. Igal juhul 
pole putukate hävitustöö väga 
kiire, palkhoone puhul on küsi-
mus aastakümnetes. Kahtluse 
korral on siingi mõistlik pöördu-
da spetsialisti poole.

• Päikesevalguse kahjustu-
sed on kõige suuremad hoone 
lõunaküljel, mis võib vajada 
tihedamat puidukaitsevahen-
diga kaitset, vanemate hoonete 
puhul lausa laudisega katmist.

• Vali hoolega seinakaitse 
värvi, soovitavad on näiteks loo-
duslik linaõli baasil värv, muld-
värvid, tõrva-linaõli segud.

• Välisseintele tekkinud 
praod, mis on kaldu ülespoole, 
koguvad külgvihma ja -tuisuga 
vett. Vee väljapääsemiseks võib 
puurida allapoole kaldu augud 
või sulgeda praod puukiiludega.

Katus 

Iga-aastane katuse ülevaatus 
aitab vältida tõsiste ja kuluka-
te probleemide tekkimist. Väi-
kest leket on kerge likvideerida 
(paigaldada puuduv laast, nihu-
tada üles eterniittahvel jm) ja 

kahjud on algstaadiumis võrrel-
des hilisemaga väikesed. Aju-
tisi lappimistöid võib teostada 
kõige käepärasemate materjali-
dega (kile, ruberoid jms). Hoidu-
da tuleb katusepinna vigastami-
sest (eriti tundlikud on loodusli-
kud katusekattematerjalid: roog, 
laast jm.). 

• Katus tuleb hoida puhtana 
– eemalda kogunenud praht ja 
katuse kuivamist takistav samb-
lik (katuse pesemine survepe-
suriga).

• Kontrolli, et puuoksad ei 
ulatuks katusele, kuna need või-
vad tormiga murdudes katuse-
katet lõhkuda. Samuti hoiavad 
oksad katusel niiskust.

• Igal kevadel ja sügisel 
puhasta vihmaveetorud ja neelu-
kohad prahist.

• Puitkatust on traditsiooni-
liselt kaitstud puutõrvaga. Soovi-
tav oleks katust tõrvata 4-5 aasta 
tagant. Tõrva hulka võib sega-
da linaõli (vahekorras kuni 1/1). 
Männitõrva sisse on võimalik 
lisada värvimulda (10%).

• Pikas perspektiivis on olu-
line korras harjalaua olemasolu 
sarikapaaride tippude kaitseks.

MTÜ Vanaajamaja 
tegeleb traditsiooniliste ehitusviiside 

uurimise ja õpetamisega.

Maakivikerisega ahi Rõuge mui-
nasmajas.  Foto: Kalev Kleimann Rauaaegses laadis ehitatud palkmaja Rõuges, milles viisid tänavu 

krõbeda pakasega eksperimendi läbi viis Tartu Ülikooli tudengit. 
Foto: Kalev Kleimann

Ka valesti paigaldatud televiiso-
riantenn võib pikaajaliselt põh-
justada seina mädanemist.
  Allikas: MTÜ Vanaajamaja 

Kuidas hooldada vana palkmaja



soojapidavusega hoonet ehita-
da erilise hoolega. Piltlikult öel-
des tuleks enne ehitada valmis 
katus ja siis täiesti kuivades tin-
gimustes seinad alla. Loomuli-
kult on selles kontekstis väga 
tähtis aurutõke, mis pidurdab 
õhus lahustunud veeauru imbu-
mist seinakonstruktsiooni, kus 
see hakkab jahedamate väli-
miste kihtidega kokku puutudes 
kondenseeruma. 

Ventilatsioonist

Pideval, tõhusal ja aukude-
ta aurutõkkel on ka teine, peaae-
gu sama oluline ülesanne - hoida 
maja õhutihe. Olen näinud hil-
jutise buumi ajal ehitatud korte-
relamut, mille siseõhk vastab kõi-
kidele nõuetele, aga puudub ven-
tilatsiooni soojatagastus. Maja 
kütteenergiast 70% kulub ven-
tilatsioonile ja infiltratsioonile. 
Niisuguse tohutult raiskava olu-
korra vältimiseks tulebki kasu-
tada kontrollitud soojatagastuse-
ga ventilatsiooni. Et see omakor-
da oleks nii tõhus kui loodetud ja 
soovitud, peab maja olema väga 
õhutihe - selle tagab tehniliselt 
hästi läbimõeldud ja vastutus-
tundlikult ehitatud aurutõke.

Soojatagastusega ventilat-
sioon töötab põhimõttel, et majas 
tekkiv soojus võetakse heitõhust 
tallele ja tagastatakse sissepu-
hutavasse õhku. See muidugi 
ei tähenda, et küttest võiks loo-
buda. Kui kedagi kodus pole ja 
majas soojust ei teki, peab seda 
tekitama korralik,  piisava võim-
susega küttesüsteem.

Tõhusa ventilatsiooni juur-
de kuulub tõhus hooldus. Filtrid 

tuleb vahetada ja kanalid puhas-
tada vastavalt vajadusele, aga 
soovitavalt vähemasti kaks korda 
aastas. Hea oleks, kui maja oma-
nik ka ise mõnikord ventilatsioo-
nikanalitesse pilgu heidaks enne 
puhastamist - siis saab tegevu-
se vajadus kohe selgeks. Nimelt 
kipub ventilatsioonikanalites-
se kogunema tolmu. Kui tolmu-
le lisandub parasjagu niiskust, 
tekib soodne olukord „elu“ tek-
keks. Piisab, kui tuletada meel-
de sellist vastikut haigust nagu 
legionelloos, mille levikut lääne-
maailmas seostatakse just hool-
damata ventilatsioonisüsteemi-
dega.

Niisiis - madal energiakulu!

Traditsiooniliselt ehk busi-
ness as usual viisil ehitatud elu-
majade energiatarbimise jao-
tus on siiani olnud umbes sel-
line, et 10% kulub ehitamisele, 
10% remondile ja lammutami-
sele ning ülejäänud ligi 80% on 
küte, vee soojendamine, hoone 
eesmärgipäraselt tarbitud elek-
ter jms. Kui hoone kavandada 
ja ehitada nii, et kütte- jm jooks-
vad kommunaalkulud on mini-
meeritud, muutub nende osade 
omavaheline suhe silmatorka-
valt. Eelnevalt kirjeldatud kolm 
komponenti on sel juhul oma-
vahel ligikaudu võrdsed. See 
omakorda tähendab, et edaspi-
di on energiatarbe vähendami-
sel sama suur osa nii ehitamisel, 
ülalpidamiskuludel kui ka otse-
sel tarbimisel.

Energiat, mis on kulutatud 
ehitusmaterjalide tootmiseks, 
transpordiks ja ehitamiseks 

nimetatakse asjastunud ener-
giaks või halliks energiaks (ingli-
se keeles: embodied energy, grey 
energy) ja selle tarbimise vähen-
damise vajadust alles hakatakse 
teadvustama.

Üks näide. Oletame, et kesk-
mise 120 m² puitkarkasskonst-
ruktsioonist madalenergiamaja 
soojustamiseks kulub 75 m³ soo-
jaisolatsioonimaterjali. Kui sel-
leks kasutada EPS-i, siis selles 
materjalihulgas sisalduv „halli 
energia” kogus on ca 48,3 MWh. 
Kui kasutada tselluvilla, siis on 
selles sisalduva energia kogus 
2,3 MWh. Puhtalt nendes kahes 
materjalis kehastunud energia-
vahega saame sama maja kütta 
peaaegu 12 aastat! Õnneks on 
Eestil vähemasti seda materjali 
omast käest võtta. Ka põhikonst-
ruktsioonimaterjalide puhul võib 
asjastunud energia vahe osutuda 
päris suureks. Näiteks on ehitus-
puidus halli energiat 0,3 MJ/kg, 
aga tellises 0,8 kuni 1,2 MJ/kg.

Maailmas on läbi viidud 
uurimusi tarbimisharjumustest 
väikese energiakuluga eluma-
jades. Nende tulemustel erineb 
täiesti identsetes majades elava-
te leibkondade energiakasutus 
kolm kuni viis korda - korda, 
mitte protsenti! Järeldusena sel-
lele on laialt avaldatud arva-
must, et lihtsalt vähe tarbivate 
majade ehitamisest üksi kaugelt-
ki ei piisa - vaja on õppida neid 
ka sihipäraselt kasutama! Eriti 
kehtib see kõiksuguste taastuv-
energiat kasutavate süsteemide 
kohta. Mistahes kõrgtehnoloo-
gilist toodet, mida madalener-
gia maja kahtlemata on, saab ja 
tuleb kasutada sihipäraselt.

KallE virKUs

Tartu Regiooni Energiaagen-
tuur

Millele tasub uut tüüpi 
hoone ehitamisel ja 
kasutamisel tähelepanu 
pöörata?

Teatavasti kulub kogu Euroo-
pas toodetavast energiast 40% 
hoonetele. 

See on valdkond, kus energia 
parem kasutamine annab suuri-
ma majandusliku tulemuse. See-
pärast on antud välja Euroopa 
Liidu Hoonete Energiatõhususe 
Direktiiv. 

Kasutusele on tulemas täiesti 
uus mõiste – ligi nullenergiahoo-
ne. Seoses direktiiviga muutu-
vad Eestiski rangemaks energia-
tõhususe miinimumnõuded ning 
üheksa aasta pärast peavad kõik 

uued eramajad olema ligi null-
energiahooned.

Kõigile on täiesti selge, et kui 
maja ja selle elanikud tarbivad 
vähem energiat, siis on sellises 
majas elamine soodsam. Ener-
giakulu väljaarvutamine on liht-
ne ja seetõttu pole keeruline leida 
võimalik saavutatav sääst ener-
giahindade muutuste puhul. 

Kuid lisaks lihtsale aritmeeti-
kale tuleb väga vähe energiat tar-
bivate hoonete puhul arvestada 
ka mõne vähemtuntud momen-
diga. 

Petlikud tasuvusarvutused

Erialases kirjanduses on 
palju käsitletud kulu- ja energia-
tõhususe teemat sõltuvalt erine-
vatest küttesüsteemidest, maja 
soojustuse paksusest ja energia 
hinnast. Hetkel kehtivate sood-
sate hinnamoonutuste ja polii-

tiliselt (enamushääletusega või 
koalitsioonileppega) kehtestatud 
arvutusreeglite tagajärjel võiks 
hea energiatõhususe saavuta-
da ka elumaja, mille soojustus-
kiht pole paksem kui 50 mm. Tei-
sest küljest saab mõne aktiiv-
selt populariseeritava tarkvara-
vahendi abil näidata, et olukord 
on väga hea alles siis, kui seina 
soojustus on 35 cm ja enam. Tõde 
on ilmselt vahepeal, kuid julgen 
pakkuda piisavaks seinasoojus-
tuse paksuseks elumajal 25 cm, 
mis ei taga u-arvu väärtuseks üle 
0,15 W/m²K.

Ehitamise eripärad

Vanaaegne palkmaja oli häs-
titöötav konstruktsioon - isegi 
kui seintesse tekkis niiskust, kui-
vas see talvel kütmisega välja. 
Veeauru liikumise suund seinas 
on ikka sooja poolt külma poole. 
Mida suurem temperatuurivahe 
seina paksuse ühiku kohta, seda 
kiirem see liikumine on. Tradit-
sioonilise palkmaja seinte pak-
sus vastab oma isolatsioonioma-
dustelt umbes 5-10 cm soojustus-
materjalile.

Praegu kasutame isegi kuni 
40 cm paksuseid ülisoojustatud 
seinu. Mitmesugustest lisatingi-
mustest tulenevalt võib nendes 
seintes niiskuse liikumine hoo-
pis puududa. See tähendab, et 
kui juhuslikult mõne äparduse 
käigus või ehitamise ajal satub 
seinakonstruktsiooni vett, võib 
selle väljakuivamine võtta aega 
teadmata kaua. See-eest on seina 
sees soe ja potentsiaal hallituse 
tekkeks on olemas ja kõrge. 

Seetõttu tuleb väga kõrge 

Ehituses on täna kõneaineks ligi nullenergiamajad ehk 
väga vähe energiat tarbivad hooned, mis suudavad 
toota enamuse energiast hoone läheduses taastuva-
test ressurssidest. 

väikese energiakuluga maja vähemtuntud küljed
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Palmatin	OÜ
www.palmatin.com

Rakvere		
Metsamajand	AS

www.rakveremm.ee Ritsu	AS	 www.ritsu.ee

RPM	Grupp	AS
www.konectahome.com
www.rpmloghomes.com

Tender	Ehitus	OÜ
www.tender.ee

Vipson	Projekt	OÜ
www.vipson.ee

Nordic	Houses	OÜ
www.nordichouses.eu

Puidupäev ehitusmessil

Eesti	Puitmajaliit	korraldab	koos	OÜ	Ehitus-
alaga	13.	aprillil	asetleidval	messil	„Eesti	Ehi-
tab	2012”	tasuta	seminari	“Puidupäev”.	
Seminar	on	reedel,	13.	aprillil	A-halli	konve-
rentsisaalis	(Eesti	Näituste	messikeskus,	Pi-
rita	tee	28,	Tallinn).

Seminari kava				

Kl 11-11.10	-	Eesti	–	Euroopa	neljas	puitmaja-
de	eksportöör
Triin Ahonen, Eesti Puitmajaklastri arendustöö-
taja 

Kl 11:10-11.50	–	Perspektiivid	Põhjamaade	
linnaehituses
Argo Saul, OÜ Nordic Houses juhatuse esi-
mees

Kl 11.50-12.30	–	Puittoodete	arengusuunad	
tootja	vaatevinklist:	aknad,	uksed,	trepid
Juhan Viise, AS Aru Grupp juhatuse esimees

Kl 12.30-13	–	kohvipaus

Kl 13-13.45	-	Puidu	kestvust	vähendavad	te-
gurid
Kalle Pilt, FaBBi projekti juht

Kl 13.45-14.30	–	Mittepurustavad	meetodid	
puitkonstruktsioonide	 omaduste	 uurimi-
sel
Kalle Pilt, FaBBi projekti juht

Kl 14.30-15	–	puidupäeva	vestlusring	ja	koh-
vipaus	–	praktilised	 lahendused	 ja	tööva-
hendid

Mida eelistate 
puitmajas?

Vastab:  Kirjastaja Alo 
Murutar

„Puitpalkmajas	hindan	au-
sust	-	see,	millest	maja	koosneb,	
on	 igalt	poolt	näha!	Puitmajas	
hindan	sisekliimat!“	

(Majatootja: ELH Palkehituse OÜ)

Vastab: Rahvamuusik Celia 
Roose

Palkmajas	 on	 soe	 elada,	
ning	 seda	 igas	mõttes.	 Talvel	
hoiab	maja	hästi	sooja	 ja	pala-
val	suvel	on	mõnusalt	jahe.	Toa-
seintele	ei	raatsigi	miskit	sätti-
da,	 ka	 riiuleid	mitte,	 sest	 puu	
pinnas	ja	kujus	on	nii	palju	ilu-
sat	-	oksakohad,	kumerused,	tü-
vemustrid	jms	väga	kunstipära-
ne.	Voodis	lamades	on	hea	lage	
vaadata,	vahelduvus	ja	muutu-
mine,	mitte	ühtegi	sarnast	lau-
da	ei	 kujult	 ega	mustrilt.	 Kõik	
see	tekitab	loovaid	mõtteid.	Li-
saks	hingab	maja	mõnusalt	 ja	
õhk	on	selles	väga	hea	 -	pisut	
puidulõhnane	ning	vahel	maja	
ka	naksub,	kuid	see	loob	rahu.	
Ka	akustika	on	väga	 loomulik,	
hea	on	pilli	mängida,	seinad	ei	
põru	vastu.	Kokkuvõttes	on	ole-
mine	sellises	majas	väga	väga	
loomulik	ning	pähe	tulevad	ai-
nult	head	mõtted.	Palkmaja	on	
päris	kodu.	 Isegi	kui	 teisi	palk-
maju	eemalt	vaatan,	tunduvad	
nad	teistest	kodusemad.	

(Majatootja: Saulerman OÜ)

Lisainfo	klastri	tegevuste	ja	klastriga	liitumise	kohta:	Elari	Kivisoo,		
klastri	juht,	tel	5343	4014,	e-post:	elari@puitmajaliit.ee				www.woodhouse.ee				www.puitmajaliit.ee				
Facebook:	Estonian	Wooden	Houses					www.facebook.com/estonianwoodenhouses

Elari  Kiv isoo

Eesti Puitmajaklastri juht

Kui 2009. majandusaasta oli puitmajatootjatele üsna 
raske (sektoris tegutsevate ettevõtete arv kukkus 40%, kogu 
müügitulu langes ligi 243 miljoni euro pealt 128 miljonile 
eurole), siis 2010. ja 2011. aastal on sektor tublisti kosunud. 

Mullust sektori kogukäivet võib prognoosida ligikaudu 
250 miljonile eurole. Sektori taastumine on toimunud valda-
valt ekspordi arvelt, mida näitab ka 2011. a 24% võrra suure-
nenud ekspordimaht. 

Suurem ekspordikäive on tänaseks jagunenud sihtturgu-
de vahel võrdsemalt. Viimast näitab tõik, et varasema 25-30 
sihtriigi asemel eksporditi 2011. a Eesti puitmaju kokku 40 
erinevasse riiki. 

Puitmajaklastri jaoks on oluline liikmete toetamine eri-
nevate ühisturunduse tegevuste kaudu. Üks suund on inter-
netiturunduse abil klastri ettevõtete nähtavuse parandami-
ne – puitmaja portaal woodhouse.ee on tänaseks aasta jook-
sul olnud leitav üle maailma 13-keelse portaalina ning selle 
kaudu laekuvate päringute arv on pidevalt kasvamas. Klastri 
liikmete jaoks on oluline olla kursis erinevate turgude aren-
gutega – siin on klaster abiks messikülastuste ja õppereiside 
korraldamisel. Lisaks osaletakse messidel ja näitustel ühiselt 
(2012. a suurprojekt Floriade 2012). 

Ühine kommunikatsioon ja meediasuhtlus võimalda-
vad klastril kujundada Eesti puitmajade mainet nii kodu- 
kui välisturul. Kasu liikmetele on pikaajalisem ja kaudsem, 
kuid selle tegevuse tähtsust ei saa sellegipoolest alahinnata. 
Vähem tähtis ei ole klastrisisene infovahetus, ühine turuin-
fo kogumine ning erinevate koolituste ja seminaride korral-
damine nii ekspordi sihtturgudest, turundusest kui ka uutest 
trendidest tehnoloogia- ja toodete arenduses.

Just tootearendus on käesoleva aja ehitustrende arvesta-
des ettevõtete jaoks olulisemaid valdkondi, millega on vaja 
tõsiselt tegeleda. Klaster toetab oma liikmeid termo- ja õhuti-
hedusuuringute läbiviimisega ettevõtete püstitatud majadel, 
millest saavad ettevõtted väärtuslikku sisendit tootearendus-
protsessi ning ühtlasi kasutada häid tulemusi turunduslikel 
eesmärkidel. Eesti Puitmajaklaster loodi eesmärgiga paran-
dada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurent-
sivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. 

Klastrisse kuulub 25 partnerit, kellest 17 on puitmajatoot-
misega tegelevad ettevõtted. Konsortsiumisse kuuluvad  veel 
sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus-haridus-
asutused ning teised tugiorganisatsioonid.

Eesti Puitmajaklastri katusorganisatsioon ja eestveda-
ja on 1999. aastal 17 puitmaju tootva ettevõtte asutatud Eesti 
Puitmajaliit. Eesti Puitmajaliitu kuulub 30 ettevõtet. Eesti 
puitmajaklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu 
Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS).

2010. aasta suvel aktiivset tegevust alustanud 
Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster 
on seadnud peamisteks eesmärkidest ettevõte-
te ekspordikäibe kasvu ja rahvusvahelise konku-
rentsivõime parandamise.

Eesti Puitmajaklaster keskendub ühisturundusele ja tootearendusele

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete 
klastri täistaotluse projekti toetab  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  
klastrite arendamise programmist, mida 

rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Palmako	OÜ	
www.palmako.ee

Timbeco	Woodhouse	OÜ	
www.timbeco.ee			

www.thermologhouses.com



Tri in ahonEn

Eesti Puitmajaklaster

Norra on Eesti puitmaja-
tootjatele atraktiivne 
ekspordi sihtriik olnud 

kümmekond aastat ning on 
tänaseni. Mis teeb Norrast 
jätkuvalt puitmajade ekspordi 
sihtriigi nr 1?

Mitme Eesti puitmajatootja 
ekspordi osakaal Norrasse jääb 
sõltuvalt ettevõttest ligikaudu 
70-95 protsendini kogutoodan-
gust ning moodustas mullu eks-
pordikäibena 50,6 miljonit eurot 
(kokku eksporditi puitmaju 2011. 
a 170,1 miljoni euro ulatuses).

„Norra kliendid hindavad 
väga kõrgelt puitmaju, ligi 90 
protsenti elamutest Norras on 
ehitatud puidust. Sealjuures on 
huvitav tõik, et paljud korterela-
mud, ostukeskused jm ühiskond-
likud hooned on samuti puidust. 
Puitmaja traditsioonid on Nor-
ras esivanematelt kaasa antud 
ning sellest tulenevalt väärtus-
tatakse puitu ehitusmaterjalina 
ka täna,“ sõnab OÜ EstNor juht 
Renee Mikomägi.

OÜ Pärnu Log Homes juhi 
Raiko Gustavsoni sõnul on puit-
majad Norras osa traditsiooni-
dest, kultuuripärandist. Gus-
tavsoni hinnangul on hea näide 
vanad puitkirikud, mis ilmesta-
vad traditsioonilist külapilti läbi 
sajandite tänapäevani. „Norra-
lased hindavad väga ka loodust 
ja tervislikku elukeskkonda, kus 
puitmajad on loomulik osa elu-
stiilis.“

Esimesed sammud läbi 
kohalike 

Enamik edukaid Eesti puit-
majatootjaid on Norra turule eks-
portimist alustanud, analüüsi-
des esmalt turgu ning arendades 
seejärel koostööd kohalike edasi-
müüjatega. 

„Norra turule oleme ekspor-
tinud puitmaju üle kümne aasta. 
Alustasime koostööd kohalike 
vahendajatega, kellega oleme 
aastast-aastasse koos arenenud 
ning uusi tüüpmaju ja lahendusi 
välja töötanud,“ meenutab Siim 
Leisalu OÜ-st Timbeco Wood-
house.

Leisalu hinnangul on nor-
ralastele väga olulised usaldus-
väärsus ja kvaliteet – Eestist tel-
limisel ei tohi kvaliteet mingil 
juhul olla kehvem nende enda 
turul pakutust ning majad pea-
vad vastama kõigile seadusand-
likele standarditele. Eestlaste 
toodangu positiivseid külgi ana-
lüüsides on Leisalu sõnul plus-
sid tellimuse täitmise kiirus ja 
paindlikkus ning loomulikult ka 
Norras pakutust soodsam hind.  

OÜ EstNor juht Renee Miko-
mägi töötas Norras enne ettevõt-
te asutamist paar aastat, kust 
said alguse ka esimesed kontak-
tid. „Oluline turulemineku märk-
sõna oli teadmiste ja kontaktide 
omandamine.“ Mikomägi sõnul 
on Norra elumajasektoris pea-

misteks märksõnadeks kvaliteet 
ja energiasäästlikkus, vabaaja-
majasektoris kvaliteet, tradit-
sioonid ja käsitöö. 

Pisut lihtsamalt läks ekspor-
timise algusaastatel Eesti-Norra 
puitmajatootjal OÜ Nordic Hou-
ses, mille juhi Argo Sauli sõnul 
tegi firma asutajast norralase 
Asbjørn Buen-iga  kokkuleppe, 
et ta koliks tootmise Norrast Ees-
tisse. Tänaseks on OÜ-l Nordic 
Houses Norras seitse edasimüü-
jat, kuid tootmine endiselt Har-
jumaal Kuusalu vallas.  

Turgu jätkub kõigile 

Pärnu OÜ Log Homes juhi 
Raiko Gustavsoni sõnul proovib 
iga ettevõtte Norra turul leida 
oma niši. See on olnud kombi-
natsioon palkmajast ning ele-
mentmajast. Kuid kõigile puit-
majadele on turul koht - lin-
nadesse sobivad korterelamu-
teks hästi moodulmajad, teiseks 
koduks mägedesse käsitööpalk-
majad ning aina enam karkass-ja 
elementmajad.

Puitkarkass ning elementma-
ju tootva OÜ Nordic Houses juhi 

Argo Sauli sõnul prognoositakse 
lähiaastatel Norras puitmajaturu 
kasvu, samas kasvab ka konku-
rents.  Lõppkliendi seisukohalt 
on viimane kindlasti tervitatav, 
kuid ettevõtete jaoks, kes nimeta-
tud turul tegutsevad, tuleb kon-
kurentsis püsimiseks pingutada. 

Nr 1 ka lähitulevikus

Sauli sõnul jääb Norra kind-
lasti ka lähitulevikus Nordic 
Housese peamiseks sihtturuks, 
mis prognooside põhjal mahult 
kasvab. „Samas töötame jõuli-
selt täna ka teiste sihtturgude-
ga ja tõenäoliselt protsentuaal-
selt kogu müügimahus Norra 
osatähtsus veidi väheneb,“ lisab 
Saul.

Käsitööpalkmaju tootva Est-
Nori juhi Renee Mikomägi ning 
Pärnu Log Homese juhi Raiko 
Gustavsoni sõnul jääb Norra‚ 
lähitulevikus samuti peamiseks 
eksportturuks. 

Masintoodetud palkmaju, 
karkass- ja elementmaju tootva 
OÜ Timbeco Woodhouse vaate-
vinklist potentsiaali Norra turu-
le tootmiseks jagub. 

mari loorman

Ritsu AS

Hetkel käib usin töö Ritsu 
nelikantpalkmaja ehitamisel 
Šveitsis, Alpide lõunapoolsel 
küljel Ticinos. Eesti majatootja-
ni jõudis proviisoriametit pidav 
pere interneti vahendusel. „Leid-
sime kauge eestimaise ettevõtte 
interneti kaudu ja pidasime neid 
kliendisõbralikeks ja kompetent-
seteks,“ märgib perepea Armin.

Rajatava maja piirkonda võib 
pidada iseäralikuks, sest Šveit-
sis on palkmajade kultuur arene-
nud eelkõige Alpide põhjaküljel 
ning lõunas asuvas Ticino piir-
konnas puitehitised praktiliselt 
puuduvad. 

„Kuna Ticinos on sõidu- ja 
köisteid väga vähe nagu igal pool 
mujal Alpides, siis peaaegu kõik 
majad ehitatakse helikopteri-
ga. Tõime helikopteri abil koha-
le kõik materjalide pakid ning 
tellingud ja paigaldasime liim-
puittalad ning esimese korru-
se põranda puitplaadid,“ sõnab 
majaomanik Armin. 

Lisaks piirkonnale teeb pro-
jekti iseäralikuks tõik, et Eesti 
ettevõte müüb maja otse eraklien-
dile välismaal ning et klient soo-
vis tellitud hoonet ka ise püsti-
tada. 

Palkmaja müümine eraisi-
kust välismaisele kliendile ei ole 
Ritsu puhul tavaline, sest ena-
masti kaasneb sellega palju orga-
niseerimist, mida kohapeal paik-
neval edasimüüjal oleks tundu-
valt lihtsam ellu viia. Ometi oli 
koostöö Armini, Lucienne ja 
nende perega väga ladus. Töös-
se kaasati sõbrad ja pere neli last 
vanuses 21, 19, 16, 13. 

Päris omapead tegutsedes 
oleks sellises piirkonnas maja 
püstitamine siiski üle jõu käinud. 
„Kuna ma ei ole kunagi varem 
palkmaja ehitanud, siis otsusta-

sin palgata Ritsu ehitusjuhenda-
ja. See oli väga hea otsus. Juhen-
daja Ingmar aitas ka tööde teos-
tamisel ning oli hea sõber erine-
vas vanuses perele ja abilistele,“ 
kommenteerib Armin. 

Kõige keerulisemaks pidasid 
kliendid mahukat ettevalmistus-
tööd, kordineerimist kõigi seo-
tud ettevõtetega. Samuti segasid 
tööde ajal tuul ja vihm. Selliste 
raskustega tuleb iseehitajal para-
tamatult arvestada. „Õnneks oli 
tuult ja vihma vaid paariks päe-
vaks ja saime hoone kiiresti katu-
se alla,” meenutab Armin. 

Ritsu arhitekti sõnul oli käes-
oleva Šveitsi projekti puhul huvi-
tav lahendada postvundamen-
dile toetuvat liimpuittaladest 
konstruktsiooni ja selle kinnita-
mise viisi. Samuti kasutas ettevõ-
te projektis esmakordselt esime-
se korruse põrandana kahekord-
set ristkihtpuitplaati, mille vahel 
on soojustusmaterjal. 

Valmivas majas on neli maga-
mistuba ja elutuba, kus koosole-
misest rõõmu tunda. Teiselt kor-
ruselt pääseb magamislavatsile. 

Kokkuvõttes on perele hin-
naliseks naudinguks maja ehi-
tamisel koostöö laste ja sõprade-
ga, mida Ritsu samuti väärtus-
tas. „Me tundsime rõõmu oma 
kätetööst, materjali lõhnast ja 
saime hea tunde sellega töötami-
sest. Sain olla loov väljakutsuva-
tes olukordades, mida jooksvalt 
lahendama pidin. Näiteks liugu-
rite kasutamisel ja treppide pai-
galdamisel,“ märgib Armin. 

Talve ja lume tulekuga saa-
bus paus ehitusse, kuid nüüd 
on hoogsalt taas algust tehtud.  
„Päris valmis plaanime maja 
saada alles aasta lõpuks, kuid 
juba praegu naudime siin ela-
mist. Parimad nädalavahetused 
mööduvad koos naisega meie 
valmivas kodus,“ on Armin veen-
dunud.

Palkmaja ehitades järgi ka standardeid

Proviisoripere püstitab Šveitsi 
mägedes Eesti palkmaja

Puitmajade ekspordiriik 
nr 1 – Norra

„Mägedesse saabub kevad erine-
valt. Ticino piirkonnas algas ke-
vad kuu aega tagasi ja nüüdseks 
on majaehitus taas täies hoos. 
Proviisoripere elumaja lähedale 
ei vii mitte ühtegi teed, kuid kon-
dimootoril pääseb tulevase ko-
duni viieminutise jalutuskäigu-
ga.“  Allikas: AS Ritsu

Puitmajakultusest Norras

Johan Arild Hveem - Norra suurima palkmajade tarnija AS-i Lafte-
kompaniet üks kahest asutajast ja omanikust, Eesti käsitööpalk-
maja tootja Hobbiton OÜ juhatuse liige. 
Oleme	juba	sajandeid	harjunud	elama	keskkonnas,	mis	on	ümbritsetud	
puitmajadega.	Norras	leidub	800	ja	isegi	1000	aasta	vanuseid	puitehi-
tisi.		Suur	osa	puitmajadest	on	puhkemajad,	mis	asuvad	peamiselt	mä-
gedes.		Siinsetele	inimestele	meeldib	palju	suusatada	ning	enamus	ajast	
veeta	luksuslikes	suvilates,	kus	saab	puhkuse	kõrvalt	vajadusel	ka	tööd	
teha.	Norras	on	pikaajalised	traditsioonid	puitmajade	ehitamisel,	mis	ta-
gavad	endiselt	suure	nõudluse	just	puidust	hoonete	järele.	Usun,	et	vas-
tav	tendents	jätkub	tulevikus.

Eesti tootjate kompetents
Arvan,	et	täna	on	välistootjatel	Norras	rohkem	võimalusi	elumajade	ehi-
tamiseks,	sest	hiljuti	võeti	vastu	uued	pisut	leebemad	ehitusnormid.		Küll	
ei	oska	hetkel	prognoosida,	kuivõrd	uued	normid	Eesti	majatootjate	töö-
tegemist	soosivad.		
Kahjuks	ei	oska	kommenteerida,	missugune	on	Eesti	majatootjate	üldi-
ne	maine	Norras.	Osa	Eesti	ettevõtetega	on	Norras	probleeme	olnud,	
kuid	usun,	et	vastavad	ettevõtted	on	tänaseks	tegevuse	lõpetanud.		Ma-
jatootjate	maine	sõltub	suuresti	 toodangu	kvaliteedist	–	kui	on	kõrge	
kvaliteediga	toode,	siis	on	ettevõttel	Norra	turul	tulevikku.

“Norras on elumaja sektoris peamisteks märksõnadeks kvaliteet ja 
energiasäästlikkus, vabaajamaja sektoris aga kvaliteet, traditsioonid 
ja käsitöö” - EstNor OÜ juht Renee Mikomägi. Fotol: EstNor OÜ elu-
maja Norras.  Allikas: EstNor OÜ

Mägedesse kerkivad palkmajad sageli eriliste ehituslahenduste abil, milles heli-
kopteri kaasamine maja püstitamisse on saanud tavaliseks. Heidame pilgu Šveitsis 
Alpide lõunaküljel palkmaja ehitavale perekonnale, kes on valinud unistuste kodu 
rajamisel koostööpartneriks Eesti majatootja AS Ritsu.

Tri in ahonEn

Eesti Puitmajaklaster

Mullu kinnitas Eesti Puitmajaliit standardid 
palkehitistele eesmärgiga luua tootjatele ja klienti-
dele ühtne alus, millest palkmaja ehitamisel juhin-
duda. 

Palkmaja kvaliteedi kindlustab üldjuhul pro-
fessionaalne majatootja ja palkehitiste vallas päde-
va ehitusjärelevalve spetsialisti kaasamine ehitus-
se. Soovitud maja kvaliteedi saab täiendavalt kind-
lustada aga ka standardite abil - võttes viimased 
aluseks juba ehitustööde eeletapis ja leppides stan-
dardikohases ehitamises kokku lepingu sõlmimisel 
majatootja või ehitajaga. 

Standardid palkehitistele sisaldavad nõudeid 
nii materjalide kvaliteedile kui ka üldiste ehitus-
nõuetega kooskõlas olevale ehitusprotsessile. Näi-
teks leidub standardis tõik, et ehitusplatsil peab 
majakomplekt olema kindlasti ladustatud ilmasti-

kukindlalt. Oluliste teguritena toob standard välja 
ka palkmaja vajumisest tingitud eripära.

Lisaks standardile ei tohiks kvaliteetset palk-
maja ehitades tähelepanuta jätta ehitusjärelval-
ve kaasamise olulisust. Soovitatav pole korraldada 
palkmaja ehitust ja järelevalvet ettevõtte kaudu, kel 
puudub varasem palkhoone täielikult valmis ehita-
mise kogemus. 

Eesti Puitmajaliidu (EPML) standardid palkehi-
tistele valmisid EPML-i kuuluvate ettevõtete, Eesti 
Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööna 
ning on soovituslikeks miinimumnõueteks Eestis too-
detavatele köetavatele palkehitistele. Standardid on 
kasutatavad nii käsitööna valmistatavatele kui ka 
seadmetel toodetavatele massiivpalkidest ehitistele 
ja kehtivad ehitise üleandmise hetkel.

EPML-i palkehitiste standarditega on võimalik 
tutvuda veebiaadressil: www.puitmajaliit.ee/miks-
eesti-puitmaja/standard 

Eesti	Puitmajaliit	MTÜ
www.puitmajaliit.ee
www.woodhouse.ee

Eesti	Maaülikool
www.emu.ee

Eesti	Metsa-	ja	Puidutööstuse	Liit	MTÜ
www.emtl.ee

Norsk	Lafteskole
www.norsklafteskole.no

Tartu	Teaduspark	SA
www.teaduspark.ee

Vanaajamaja	MTÜ
www.vanaajamaja.ee

Woodware	Systems	OÜ
www.woodware.ee

Käesoleva lehe väljaandmist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
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