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Tehasest saab palkmaja
igale maitsele
MARI LOORMAN, INDREK KULDKEPP
Puitmaja ehitamise traditsioon on tekkinud maailma külmemates
piirkondades, viimasel ajal aga kiiresti kolinud ka soojema kliimaga
riikidesse. Palkseinal on suurepärane võime looduse mõjudega harjuda
ja säilitada tugevus, stabiilsus ja nägus ilme. Sajanditepikkustel traditsioonidel on tõepõhi all. Just seetõttu on meie lähiriikides Soomes,
Venemaal, Rootsis ja Norras palkehitised hinnatud ja au sees. Need
kestavad põlvest põlve.
Täna on palkmajapisikuga nakatunud needki riigid, kus metsa on
vähe. Sooja päikese käes ei lähe ruumid liiga palavaks ja õhuniiskus on
püsivalt tasakaalus.
Tehases toodetud majade püstitus nõuab vähe aega. Ehitajad saavad kiiresti paigaldada pakist võetud valmisdetailid ning lõppviimistluse saab teha vähese vaeva ja rahakuluga.

Kõigile ja kõikjale
Sugugi pole enam nii, et palkidest on ehitatud vaid maamaja.
Täisväärtuslik elukeskkond trügib ka linna. Seda tänu mitmele usinale
uuendusmeelsele firmale, kes on välja mõelnud nii lahendused kui ka
tehnoloogia, et toota sellise konstruktsiooniga maju, mis vastavad nii
detailplaneeringu kui kohalike ehitusnõuete tingimustele.
Erinevate tehnoloogiate ühine eesmärk on peita või kaotada
palkmajale omased väljaulatuvad nurgad, milleta maja jätab tavalise
puitvooderdatud hoone mulje, kuid peidab endas palkmajale omast
meeldivat ja lõõgastavat sisekliimat.

Omanäoline maja
Palgist ehitamise võimalused on laialdased. Igal eestimaisel tootjal
on olemas kuhjade kaupa valmisprojekte ning värvikirevaid materjale
nii enda kui maailma suurimate ettevõtete toodangu esitlemiseks.
Ometi soovib enamus eestlasi oma lahendusega maja.
Oma unistuste ja pere vajaduste järgi valminud visanditega tehasesse tulnud inimesed leiavad peaaegu kõigist majavabrikutest ees�
kogenud arhitektid, kes ideed joonisteks voolivad ja on hea nõuga
abiks. Palkmaja võib olla nii modernne kui traditsiooniline, kuid uudsed nimekate arhitektide lahendused võivad vajada kohandamist, kui
neis pole arvestatud palgile omaste eripäradega.
Kõige sagedamini kasutatakse palki elamute ja suvilate ehituses.
Korralikud kämpingud ja parimad saunad on alati sellest tervislikust ja
stressivabast materjalist. Kujutage vaid ette, milline meeldiv õhkkond
valitseb naturaalsest okaspuidust ehitatud koolis ja lasteaias – teeb
kadedaks, eks? Õdusamaid olmeruume ja paremat keskkonda kasvamiseks ning hariduse omandamiseks on võimatu leida.

Koduselt hubane
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Kõigil on omad eelised. Iga
puitmaterjal akumuleerib endas
sooja ja näeb huvitav välja nii
viimistletuna kui katmata kujul, hoiab hoonesisese õhuniiskuse stabiilsena ning kaitseb välise elektromagnetvälja eest. On selge, et paksema
majaseina puhul on nende mõjude ilmnemine hoones tõhusam.
Sama vaba kui siseseinte viimistlemise või katteta jätmise valik on
sisekujunduse planeerimine. Kui puitu tundub liiga palju, siis sobivad
nii metall, kivi kui ka keraamika, näiteks köögi ja pesuruumi puhul.
Parimale tulemusele pühendunud
Maailma mastaabis on iga eestimaine freesitud palgist maju tootev ettevõte väike, omades seetõttu eeliseid mammutfirmade ees.
Individuaalne lähenemine igale kodumaise kliendi soovile, personaalne nõustamine ja meeldiv teenindus on märksõnad, mis iseloomustavad meie tootjaid.

Ka palkmaja puhul on omanäolisus ja põnevad arhitektuurilised lahendused võimalikud.

Muusik Jaak Tuksam: «Palkmajade ehitamine
on mul geenides.»
Laiemas avalikkuses lauluga „Meil on
elu keset metsa“ tuntuks saanud muusik Jaak Tuksam on viimased paarkümmend aastat teeninud leiba hoopiski
palkmajade ehitusega.
RAGNER LÕBU

Sind tuntakse muusikuna, lisaks sellele
oled aastakümneid ehitanud palkmaju.
Kuidas sa palkmajade juurde jõudsid?

Oma saun oli lagunenud, tuli ära parandada. Lapsest saati oli mul mõte, et võiks
ka selle töö ära õppida. Lisaks sellele oli
mul Saaremaal vanaema suguvõsas palju
puuseppi, nii et see võib olla ka geneetiline.
Saaremaa vanavanaisa käis Tallinnas kirikuid ehitamas.

Millal see su tööks kujunes?

Mind koondati Eesti Rahva Muuseumist,
kui uued ajad tulid, kuna mul ei olnud
konkreetset haridust. Samal ajal ehitas üks
muuseumi töötaja endale palkmaja. Meister,
kes seda alustanud oli, jäi haigeks, ma siis
aitasin maja valmis ehitada. Sealt see alguse
sai. Vahepeal üritasin puidufirmades tööd
teha, aga seal tõmmati mul pidevalt nahk
üle kõrvade ja siis loobusin. Teadsin, et
kõige vähem investeeringuid vajab palkehitus – saag, puur ja kirves.

Kuidas sa esimesed teadmised said?

Kaido (Kama – toim.) oli teinud isale
sauna, tema tuli appi ja aitas-õpetas. Alguses
mõtlesin ise nurgatapi välja, mingi täitsa
jabura. Tahtsin, et oleksid ümarad otsad.
Salapulkade panemine oli meeletu vaev, ma
ei teadnud, kuidas seda teha. Ükskord nägin
Rõuge lähedal sauna ehitamist, üks väike
vanamees ehitas, Jänes nimi. Läksin tema
juurde ja küsisin, tema siis näitas. Ta tegi
oherdiga, ka mina tegin tükk aega oherdiga.
Nüüd muidugi ei ole enam põhjust, nüüd
ju elektritrell olemas. Aga siis ma ei puurinud palgist läbi, vaid tegin kahele palgile
mõlemale poole augu. Minu jaoks oli kõige
suurem müstika, kuidas pulka pannakse.

Tehases valmistatud aiamaja.

Eestis on noori ja vanu palkehitajaid, kes
teevad tööd ainult kirve, käsisae, peitli ja
vararauaga, nagu tehti ka paarsada aastat
tagasi. Kas sina tunned tööd tehes ennast
kindlamalt kirve või mootorsaega?

Kasutan nii kirvest kui mootorsaagi,
lisaks peitlit, käsisaage. Aga võin ka puhtalt
kirvega teha. Kirvega vara löömise kogemus
peaks olema igaühel, kes tahab seda tööd
teha, muidu ta ei teagi, kuidas puit käitub.
Mootorsae võtsin kasutusse hiljem, mul lihtsalt ei olnud alguses raha, et seda osta. Aga
jah, eks ta teeb elu ikka palju lihtsamaks.
Värsket männipalki ma parema meelega
raiuksin kirvega, ei hakkaks üldse pläristama, aga kuiva kuuske näiteks lihtsalt käte
pärast ei teeks, pigem kannatan mootorsae
plära ära.

Sind on iseloomustatud kui kõige õrnema
hingega ja kõige tugevama kehaga
muusikut (nüüd kui Mati Nuudet enam ei
ole!). Olen kuulnud, et enamuse maju oled
ehitanud üksi?

Alguses tegin jah, aga lõpuks läksid
hooned juba suuremaks, siis ei jõudnud
enam üksi teha. Abilistega olid muidugi
need hädad, et nad kas tüdinesid ja kadusid
ära või muutusid nii kõvadeks meesteks, et
otsustasid ise meistriteks hakata.

Missuguste hoonete tegemisest oled kõige
suuremat rahulolu tundnud?

Selliste hoonete ehitamisest, kus peremees ise on hingega juures. Kui peremees
hingega juures ei ole, siis asjast õiget nahka
ei tule. Maja ehitab see, kellele maja ehitatakse. Muidu on see moment, et kui inimene
pole huvi tundnud, siis on pärast pettunud.
Tähtis on, et inimene mõtleks kaasa ja saaks
aru.

Kas tellijad on aja jooksul teadlikumaks ka
muutunud?

Minul on vedanud, mind on alati usaldatud. Olen seletanud, et miks ma üht või teist
asja pakun. See peaks muidugi olema arhitekti töö, aga arhitekte, kes oskaksid palkmaja projekteerida, on praegu väga vähe.

Ühele mu sõbrale tegi projekti väga tunnustatud arhitekt. Ütlesin, et nii ei saa palkmaja ehitada. See oli selline ehtne preeriamaja. Ameerikas on võib-olla tõesti võimalik
niimoodi ehitada, aga seal on kogu aeg
kuiv, siin ei ole see võimalik. Näiteks teha
kolmekorruseline maja ilma räästata, nagu
palgist torn. Oluline on, et funktsionaalsed
asjad töötavad, et palksein ei hakkaks kohe
mädanema, muu on juba tegelikult maitse
küsimus.
Raamatus „Eesti rahvapärane arhitektuur“ on olemas täiesti selged põhimõtted,
mida peaks jälgima, et asi toimiks.

Eesti ehitatakse igal aastal sadu uusi
palkhooneid. Mis sulle nende majade
juures rõõmu teeb ja mis kurvastab?

Olen vanusega ilmselt nii tolerantseks
muutunud, et maitseküsimused mind enam
ei häiri. Aga kui on funktsionaalselt asi
valesti, siis lihtsalt ütlen, et see on nii, ja siin
ei ole midagi vaielda ka.

Kas sind see ka häirib, et meie uutes
majades on suhteliselt vähe kasutatud
vana maa-arhitektuuri elemente?

Mindki on selles patus süüdistatud. Ühte
kohta tegin mätaskatusega sauna. Mäe otsast
alla vaadates oli näha tiik ja soo, tahtsin,
et vaade jääks näha. Kahel pool kasvasid
kaks suurt tamme, kui oleksin sinna teinud
viilkatusega sauna, siis oleks see häirinud
ümbritsevat ühtsust – tammed poleks saanud omavahel suhelda.

Miks peaks üks eesti pere endale
rajama palkidest kodu või siis taastama
esivanemate vanad hooned?

Võib-olla ei peakski. Näiteks kui mina
mõtlesin praegust vana maja, kus elan, taastama hakata – et ma ei viitsi ega jõua korralikult teha, teen lihtsamalt. Aga odavam
on palk palgiga vahetada, sest fiboplokk
maksab juba nii palju. Teine aspekt, mida
kõik ju teavad, on see, et palkmajas on hea
elada ja olla.
Elasin kunagi Võrumaal püstroigasmajas, sellistest 12 cm läbimõõduga lattidest
Järgneb lk 2

Jaak Tuksam - muusik ja palkmajaehitaja.
tehtud tõelises onnis. See oli saepuru-savikrohviga
seest ära krohvitud, välja oli pandud laudis. See oli
superhea maja. Savi-saepurukrohv tegi maja soojaks,
sisekliima oli väga hea.
Kunagi kutsuti mind vaatama üht maja. Jõukas
naisterahvas oli mehest lahku läinud, ehitas palkmaja.
Tal oli allergikust tütar. Küsis minu käest, mida teha.
Ütlesin, et teha pole muud kui ära kolida, sest kõik palgivahed olid tihendatud kivivillaga.
Ka makrofleksiga tihendamine saab olla ainult ajutine lahendus – kui tead, et järgmistel aastatel lähevad
palgid vahetusse.

Viimastel aastatel on räägitud palju passiivmajadest,
nullenergiaga majadest, põhumajadest jne. Mul
on tunne, et traditsiooniline kivi- ja puitehitis ongi
jäänud praegu kuhugi põhu ja vahu vahele. Mis sa
nendest uutest asjadest arvad?

Põhumaja saatust ju kolme põrsakese muinasjutu järgi teame… Ta
võib ju hea olla, aga ma ei suuda
uskuda, et see ei lähe meie kliimas
hallitama või et sealt on võimalik
närilised eemale hoida.
Passiiv-massiiv ja nullenergiaga ja
meeletult teadusmahukas maja - ma
ei saa aru, milleks!?
See on väga osav marketing, äärmiselt osav. Jõukad inimesed on nii
meeletult tööga hõivatud, et haaravad igast õlekõrrest, et oma elu
natukenegi väärtuslikumaks muuta.
Nende elu ei ole mitte midagi väärt
keskkonnas, kus nad on, ja siis on
neile vaja müüa igasugust jama.
Nüüd teeme neidsamu karpe kolm
korda paksemaks ja paneme ventilaatori kolm korda kiiremini tööle...Aga
mis seal passiivne on?
Arvan, et passiivmaja ei kesta üle
viieteist aasta, sest ta lihtsalt võdiseb laiali. Ja mis siis selle saastaga
teha, millest see maja on ehitatud
ja kui palju energiat selle tootmiseks
kulutatud? Puitmaja tooraine varume enamasti viiekümne kilomeetri
raadiusest ja ka võsa, mis ahju läheb,
on pärit maja ümbrusest.
Kui palkmajja teha korralik ahi,
siis see on palju mõistlikum, kui
hakata maja ülemäära soojustama.
Nii jäävad igasugused puiduseened
ja asjad ära.
Ka vana maja taastamisel soovitaksin kõigepealt ehitada suure ahju
või teha vana suur ahi korda. Ja
kui on tuuline koht, siis oleks vaja
väljaspoole tuulevarju, mitte umbset tuuletõket, mida nad pakuvad,
et tuul ei puhuks seinast läbi, ja
see võikski olla korralik laudvooder.
Targem on natuke rohkem kütta kui
sitahaisu sees elada.

Tundub, et maailmas on selline
seaduspära – mida rikkam riik (USA,
Jaapan, Norra, Šveits jne), seda
rohkem tahavad inimesed elada
puitmajades. Paradoks on selles, et
enamasti on needsamad riigid ka
kõige suuremad loodusressursside
tarbijad ja keskkonna saastajad.

See oleks nagu mingi lunastuse
otsimine. Mis sa arvad, miks see nii
on?

Rikas inimene tahab ju ikka hästi
elada. Kui keegi on talle õpetanud, et
ela ikka paremini, kui need, kellele
sa selle jama oled kokku keeranud,
siis ta elabki niimoodi paremini. Aga
lõppkokkuvõttes teeb ta ka sellest
puithoonest täieliku kemmergu, sest
sisekliimat on väga kerge ära rikkuda.
Tean inimesi, kes on ehitanud uhked
palkmajad, kus sees on sundküte,
sundventilatsioon ja ei tea kõik mis
asjad veel, maja ise on ka juba nagu
agregaat, sest on ära unustatud, et
normaalne traditsiooniline hoone,
olgu ta siis palk- või mingi muu
hoone, on niigi agregaat ja ta töötab,
kui on korralikult tehtud.
Ütlen jõhkralt küll praegu, aga
meie põhiline metsamajandus on
praegu suunatud saepurutootmise
tööstusele. Teeme saiast sitta, valmistame vastupidiselt alkeemikutele kullast tina. Materjali omapära
ju kaob, kui see pressida mingiks
sodiks-podiks. Ilmselt nõudmised
metsamaterjalile järjest alanevad. Et
kas ta on raiutud talvel, et kui palju
on tas maltspuitu, kui palju lülipuitu.
Aga jah, tehakse sellest kahtlasest
svammist voodeid ja asju, mis esimese kirehoo puhul kokku kukuvad.
Pigem tuleks maja teha nii, et ta
töötaks iseenesest – see ongi passiivmaja. Kui tahad saada sooja eimillestki, siis oled nagu igiliikuri ehitaja. Aga asjad on kõik niimoodi, et
kui tahad midagi saada, siis pead
ka andma: kütma, tuulutama, jahutama. See kõik on energiaseaduste
järgi puhas füüsika, mingit müstikat
ja imet me siin teha ei saa. Kõik
energiasäästmised ja muu, me ei saa
elada nii – oleme ju füüsise poolest
loomad, kes peaksid elama loomulikus keskkonnas.
Mulle tundub, et praegu on kogu
ühiskond muutunud selliseks, et inimesed tahaksid saada nii, et oleksid
viljad nagu tomatil, mugulad all ja
vars nagu rabarber. See ei ole võimalik, osa tuleb ikka ära visata.

Energiatõhus ökopuitmaja loob tervisliku
elukeskkonna
VIVIAN MARIPUU

Puitkarkass lubab
arhitekti fantaasial lennata.

Hea soojapidavuse tagavad:
• puitkiudsoojustus, mis on soojusmahtuvuse poolest näiteks mineraalvillast kaks korda suurem,
• piisavalt paks kahe ristiasetseva soojustuskihiga,
külmasildadeta konstruktsioon,
• ilmastiku ja tuulekindel vuugivaba soonühendusega puitkiud tuuletõkkeplaat,
• liigse niiskuse seinasattumist takistav spetsiaalne
armeeritud ehituspaber koos tihendusteipidega
(märg vill ei pea sooja).

kilekattega, põhjustab kuiv õhk majaelanikele, eelkõige allergikutele ebamugavusi.
Üks olulisemaid ökomaja eeliseid on
Ideaalse sisekliima juurde kuulub
tervislik elukeskkond. Allergiad ja
ka stabiilne õhuniiskus. Eesti stanmuud tervisevaevused on tänapäeval
dard näeb ette hoonete õhuniiskuse
järjest suurenev probleem, mistõttu
40-60% vahel. Selleks, et stabiilsust
eluruumide tervislik sisekliima on
saavutada, on vaja kasutada seina
seda olulisem.
konstruktsioonides materjale, mis
Lisaks traditsioonilisele palksuudaksid niiskust siduda.
majale saab ehitada ökopuitmaja ka
Puitkiudsoojustus hoiab talvel
hästi soojapidava ja „hingava“ puithästi sooja tänu suurele
karkassmasoojusmahtuvusele ning
jana, millel
palaval suvepäeval tagab
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palavuse terve päeva (10visesõbralik
12 tundi) siseruumidest
puitk iudeemal. Temperatuuri jahevill.
nemisel vabastab puitkiudsoojustus
Arhitektuuriliste
lahenduste
päeva jooksul salvestatud soojuse
poolest on puitkarkassmajal mõnening tagab sellega stabiilse sisekliima
võrra suuremad teostusvõimalused
ööpäevaringselt. Õhu- ja aurutõkke
kui palkmajal – lisaks traditsionaalpaber kaitseb talvel konstruktsioosele välimusele saab majale anda ka
ne niiskumise eest, suvel aga laseb
modernse välimuse, kasutades näikonstruktsioonidesse sattunud niisteks suuri klaaspindasid ja kaarjalt
kusel kuivada.
paiknevaid maani aknaid.
Kontrollimatu õhuliikumisega
Nagu palkmajalgi on ka enerkonstruktsioonis kaasneb ka niiskuse
giatõhusa ökomaja sein „hingav“ ,
liikumine. Lisaks ülisuurele soojakaomis saavutatakse konstruktsioonis
le seinakonstruktsioon märgub ning
kasutatava spetsiaalse õhu- ja aurutagajärjeks on kahjustused: hallitustõkkesüsteemi abil, mis tagab niisseened,
kusliikuvuse, kuid on samas
mädaniõhutihe.
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Aastaaegadel, mil niiskustase on kõige kõrgem,
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ha l l it u s palkseinaga endasse niiskuseente
se nii väljast kui ka seesteosed on
poolt. Talvel aga suudavad
väga kahjulikud inimese tervisele.
seinad juhtida kogutud niiskuse tagaNiiskusest põhjustatud kahjustuste
si hoonesse. Materjali hügroskoopvältimiseks peab kasutama varieerusus võimaldab siduda õhust üleliigse
va niiskustakistusega auru- ja õhuniiskuse ja puuduse korral selle sinna
tõkkeid. Konstruktsiooni kuivamistagasi juhtida. Kui hoone on ehitatud
võime peab olema alati suurem kui
materjalist, mis ei eralda vajadusel
eeldatav niiskuskoormus.
niiskust, või kui seinad on kaetud

Eesti Puitmajaliit on
tootjatele toeks

Puitmajas on tervislik ja mõnus elukeskkond.
ELARI KIVISOO
Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 20.
mail 1999. Käesoleval hetkel kuulub liitu 25 ettevõtet.
Puitmajaliidu liikmete toodang on väga erinev - toodetakse ruumelementmaju, kilpmaju, palkmaju nii kantpalgist kui ümarpalgist.
Palkmajade tootjad jagunevad veel käsitööna tootjateks ja masinatega
tootjateks.
Kui kogu sektori müügitulu on ligikaudu 3 mld kr ning töötajate
arv umbes 3200, siis Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu on kokku
umbes 1,2 mld kr ning töötajate arv ligi 1200. Seega moodustab Eesti
Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv enam-vähem kolmandiku kogu sektori vastavatest näitajatest. Kui arvestada, et puitmajatootjaid on Eestis kokku 160 ümber, siis ühistegevusteks on liitunud
neist suuremad ja mõjukamad ettevõtted.
Eelnevatel aastatel on Eesti Puitmajaliidu tegevuses olnud peamine
rõhk kutseõppe valdkonna arendamisel ning kutseomistamisel. Lisaks
sellele on külastatud erinevaid messe ning samuti osaletud erinevatel
messidel, külastatud äridelegatsioonidega teiste riikide ettevõtjaid,
korraldatud seminare nii erinevate sihtturgude tutvustamiseks kui
muudel liikmetele olulistel teemadel. Välja on töötatud soovituslikud
juhendid: „Soovitused käsitööna palkmajaehituseks“ ja „Soovitused
seadmetel palkmajaehituseks “. Eesti keelde on tõlgitud Norra palkmajade ehitamise tööstusstandard. Annuaalselt koostatakse ka sektorist
ülevaate saamiseks Eesti puitmajatootjate majandusnäitajate analüüsi. Töös on uue kodulehe loomine, mis oleks liikmetele ka reaalne
abivahend turunduses ning annaks infot Eesti puitmajade kohta.
Liikmete huvide kaitsmiseks on osaletud erinevatel Arengufondi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, RMK ja Kutsekoja
korraldatud ümarlaudadel. Rahvusvahelise suhtluse edendamiseks
astus Eesti Puitmajaliit 2008. a ka Rahvusvahelise Palkmajaehitajate
Assotsiatsiooni liikmeks.
Eesti puitmajatootjad osalevad ka Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse klastrite arendamise programmis ja on praegu ellu viimas
eelprojekti, mille käigus on
tuvastatud ettevõtete ühiÜ�������� ��������
sed huvid ja soovid ühiselt
edasiliikumiseks. Koostatud
���������� ������� ����
on ka Eesti puitmaja klastri
�������� �����������strateegia ja tegevuskava
������������
järgmiseks kolmeks aastaks.
Ettevalmistamisel on klastrite
arendamise programmi täistaotlus, millega on kavas käesoleva aasta sügisel taotleda toetust eelnimetatud kolmeaastase tegevuskava elluviimiseks.
Ühinenuna loodavad puitmajade tootjad olla turgudel konkurentsivõimelisemad, koos lahendada töötajate koolitusprobleemid, arendada kutseõppe valdkonda, kujundada Eesti puitmajatootjate mainet.
Liikmete jaoks on tähtis ka ühine infovahetus ja kogemuste jagamine.

Lisainfo Eesti Puitmajaliidu kohta kättesaadav aadressil:
www.puitmajaliit.ee

Huvitavat lugemist
RÕHTPALKMAJADE
TAASTAMISEST JA
EHITAMISEST
Uus, Andres, Lõbu, Ragner
„Soovitused käsitööna
palkmaja ehituseks“ Tartu
Söderberg, U., Kjellberg, H.
„Rõhtpalkmajad. Hooldus ja
parandamine“ Rootsi Riigi
Muinsuskaitseamet. Stockholm
Kaila, Panu „Majatohter I-VI“
Keppo, J. „Palkmaja ehitamine“
Masso, T. „Palkmajad“
Veski, A. „Puitehituse
käsiraamat“
PALKHOONETE AJALOOST
Habicht, T. 1977. „Rahvapärane
arhitektuur“ Tallinn
Habicht, T. 1965. „Kagu-Eesti
taluehitused XIX sajandi teisel
poolel ja XX sajandi algul“
Tartu
Habicht, T. 1961. „Rehielamu
Kagu-Eestis 19. sajandi teisel
poolel“ Tartu
Manninen, I. 1925. „Setude
ehitused I“ ERM Ar, I. Tartu

Manninen, I. 1926. „Setude
ehitused II“ ERM Ar, II. Tartu
Ränk, G. 1939. „Saaremaa
taluehitised“. Tartu
Tihase, K. 1974. „Eesti
talurahvaarhitektuur“ Tallinn
Troska, G., Viires A. 1998.
„Ehitised ja taluõued. Eesti
rahvakultuur“ Tallinn
Viires, A. 1960. „Eesti rahvapärane puutööndus“ Tallinn
VIITED
www.vanaajamaja.ee Palkehitustraditsioonidest
www.erm.ee - Traditsioonilised
töövõtted (->Teadustöö->Eesti
rahvakultuur->Töövõtted)
www.muinas.ee/4665 Restaureerimisnõuanded
www.srik.ee - Säästva
renoveerimise alane teave
www.evm.ee - Eesti
Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri programm

Eesti Puitmajalehe väljaandmist toetavad:

A&H
Ristpalkmajad OÜ
www.ristpalk.ee

Landhaus OÜ
www.estnor.ee

Hobbiton Home OÜ www.hobbiton.ee

www.landhaus.ee

Mountain
Loghome
OÜ
www.mountainloghome.ee

Nordic Houses OÜ

www.houses.ee

Kõige kiiremini arenev
puitmaja
INDREK KULDKEPP,
RISTO HALLIMÄE

E�����������

Puit on tänuväärne ehitusmater����������
jal, kerge ja tugev, hästi töödeldav
������������
��������
ja mitmekesiste kasutusvõima���������������,
lustega taastuv kohalik ressurss.
Seetõttu on puidust võimalik ehi����������������
tada mitut moodi, alates tradit�����������, ���
sioonilistest palkhoonetest kuni
�����������
������
mitmekorruseliste elamuteni.
�����
�������
��
Puitkarkasselementmajad on
üks kõige kiiremini kasvav ja are����������������.
nev majatootmise valdkond tänapäeval. Puitkarkasstehnoloogia on
saanud alguse Ameerika Ühendriikidest, kus oli vaja kiiresti ja soodsalt
ehitada maju järjest kasvavale rahvastikule. Sajanditega on tehnoloogiad arenenud sedavõrd, et tänapäeval ehitatavad puitkarkassil majad
ei erine millegi poolest arhitektide disainitud individuaalprojektidest.
Puitkarkassil maja on kvaliteetne, soodne osta, kiiresti valmiv, hea
sisekliimaga, energiasäästlik ja kõrge kasutusväärtusega. Kuidas seda
saavutatakse?
Elementmajad toodetakse kontrollitud kliimaga sisetingimustes,
horisontaalsetel tööpindadel, mis võimaldavad tagada kõrge täpsuse
ja koostekvaliteedi. Et tööprotsessid ja kasutatavad materjalid on standardiseeritud, on täpselt teada, kui palju kulub ehitusmaterjale maja
valmimiseks. Nii võib iga tellija kindel olla, et ei maksa rohkem, kui
just selle maja ehitamiseks vaja. Materjalide kvaliteedile on püstitatud
kõrged nõudmised ja allahindlusi ei tehta. Kindlasti on kasutatav puit
kuivatatud ning puidu tugevus kontrollitud.
Maja tootmine tehases võtab aega tavaliselt vaid mõne nädala, teist
samapalju maja püstitamine.
Moodsad tootmistehnoloogiad ja soojustusmaterjalid lubavad ehitada elementmaju, mille suurepärane soojapidavus ja puitmajale
iseloomulik “hingamine” loovad kodus sooja ja hubase õhkkonna
aastakümneteks. Puitmaja valmimise protsessis kasutatakse mitu korda
vähem energiat kui sama suure kivimaja ehituseks, vähendades seeläbi
ökoloogilist jalajälge.
Mingit erihoolt puitmaja ei nõua. Maja tavapäraselt hooldades
kestab puitmaja sama kaua kui iga teine korralikult ehitatud maja.
Ameerika vanim puitraamil ehitis, Fairbanks House Massachusettsi
osariigis sai katuse alla 1636. a. Seega on hoone püsinud juba 373 aastat. Kui hoiad oma puitmaja, hoiab maja ka sind, su lapsi ja lapselapsi
pikki aastaid ja aastasadu.

Modernne puitmaja - avarus ja kaasaegne elukvaliteet.

P������� ��������� ����������
����������� ���� ����� �����
�������� ��� ���� ����� ��������
���������, ���������� �������
������������ ���������.

Materjali valik palkhoone tarvis
ANDRES UUS

Palkmaja ehituseks sobiv puuliik
Tavalised palkehituses kasutatavad puuliigid Eestis on kuusk ja mänd. Teisi puuliike
kasutatakse harva, mainimist väärivad haab,
tamm ja lehis. Kumba valida, kas mändi või
kuuske? Ühest soovitust anda ei julgeks.
Ajalooliselt on hoonepalgina kasutatud rohkem mändi, kuna seda leidub Eesti aladel
rohkem. Ehitaja seisukohast vaadatuna on
mändi kergem töödelda (kuusel on kõvad
oksad) ja ta ei ole kuivades nii „rahutu“ kui
kuusk (kuusest seina pannakse salapulki
tihedamalt kui männist tehtud seinale).
Samuti kipub kuusepalk kuivades rohkem
lõhenema. Samas ei karda kuusk sinetust.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui teil on oma
kuusemets, siis tehke hoone kuusest, kui
männimets, siis männist.

Õige puu valik
Ajaloost tuntud tõed, mida tuleks võimalusel palgivalikul jälgida:
• paremad puud leiad metsamassiivi põhjaja idaosast (lääneosas kasvanud puud

kipuvad olema kõveramad ja ränipuidurikkamad),
• hea ehituspuu on sirge, kõrge vaigusisaldusega, ilma suurte mädanenud oksteta,
tiheda süüga.
• Tähtis on ka aastarõngaste laius. Mida
kitsamad on aastarõngad, seda kestvam
hoone saab. Kõlbmatud on noored, lopsaka kasvuga maltspuud, mis on pehmed ja
vastuvõtlikud sinele.
• Ehituseks parima männi leiab kuivalt
nõmmelt, kuuskedest on parimad aeglase
kasvuga sooservadel kasvanud puud.
• Puu tuleks raiuda südatalvel ehk „kõige
pimedamal ajal“, nääri- ja küünla-, harvemini ka jõulu- ja paastukuul, kui puu on
surnud.
• Vana kombe kohaselt pöörati tähelepanu
ka kuu faasidele. Üldlevinud oli, et ehituspuu raiuti vanal kuul.

Puude mahavõtmine
Tänapäeval langetatakse enamus metsi
moodsate masinatega, mis aga kahjuks vigastavad etteande rullikutega tugevalt puidu
pinda ja vigastatud pinna kaudu levivad ka
kõige kiiremini sinetusseened. Lisaks sellele
tuleb palki hiljem oluliselt rohkem koorida,

et puidu pind jääks seinas ilus ja ilmastikukindlam. Siit ka soovitus: kui võimalik,
langetage oma palkmaja tarvis palgid mootorsaega ja teil on pärast vähem muret.
Kui palgid on metsast koju toodud,
on järgmiseks kevadiseks tööks koorimine. Kiire koorimine aitab vältida sineseeni
ja putukakahjustusi, peale koorimist algab
puidu kuivamine. Kooritud palgid tuleb
järgnevalt ladustada. Palgid kaetakse kergkatusega nii, et virna küljed jääksid avatuks.
Virnastamisel on oluline, et materjal oleks
vähemalt poole meetri kõrgusel maapinnast
ja palkide vahel oleks tuulutusruumi.

Puidu kuivamine
Kuivamisel palgi kuju ja mõõtude muutumisest tekkivate probleemide vältimiseks
tuleks võimalusel materjal enne seina panekut kuivatada. Looduslikult kuivab palk olenevalt läbimõõdust ca 1-3 aastat. Palkide
kuivamisega kaasneb ka palkide mahuline
kahanemine. See puidu omadus ongi suurimaks probleemiks ehitajale. Ehitaja peab
arvestama, et palgid palkmaja seinas kuivavad kokku ca 3-6% olenevalt sellest, kas
hoone ehitatakse eelnevalt kuivatatud või
kuivatamata palgist.

Avar ja valgusküllane palkmaja.

PALKEHITUSE AS
www.palkehitus.ee

�

PALKTARE OÜ
www.palktare.ee

Palmako AS
www.palmako.ee

Suuremate kahjustuste korral võib palke asendada ka püstipidi,
et vähendada hoone hilisemaid vajumisprobleeme.

Huvitavaid fakte
• Ühe legendi kohaselt sai
inimkonna areng alguse
sellest, et üks ahv võttis
puuvilja kättesaamiseks appi
kaika… Sellest ajast peale
on puit olnud kasutuses nii
tööriistade valmistamisel
kui hiljem ka eluaseme
ehitusmaterjalina.

• Eesti vanim puitehitis
Ruhnu kirik pärineb aastast
1644.
Norra Borgundi kirik on aga
aastast 1200.

• Kõige varasem
seni teadaolev
puitkonstruktsiooni leid
Soomes on umbes 4000
aastat vana.

• 70 kuni 80% puittoodete
valmistamiseks kuluvast
energiast saadakse
tootmises tekkivatest
puidujäätmetest.

• Kõige varasem palkkarkass
on leitud Laadoga ümbrusest
ja selle võib ligikaudu
paigutada aastasse 800
m.a.j.

• Palkmajad on
maavärinakindlad. Halvimal
juhul võivad nad vajuda
maavärina puhul kaldu,
kuid kõik on taastatav ning
kahjud seega minimaalsed.

• Palktoodete ekspordi
algajaks loetakse 1958.
aastat.

Palmatin OÜ

Rakvere
Metsamajand AS

Rebruk AS

www.palmatin.com

www.rakveremm.ee

www.rebruk.ee

Käsitööna valmistatud palkmajad tootmises.

Vana palkmaja – rõõm või mure?
ANDRES UUS

E��� ��� ������ ������
���������, �� �������� ������
����������� ����� ������ �����
�������������, ���������������,
�������� ���� ���� ����� ����
����� ���������� ����������.
Meie vanemad hooned on tihti ehitatud palkidest, kuigi näiteks linnamajad on enamasti
kaetud väljast laudvoodri või krohviga, nii et
palksein otseselt välja ei paista. Et tegu on loodusliku materjaliga, siis piisava niiskuse ligipääsul on paljude hoonete puitkonstruktsioonid
aja jooksul jõudnud seisukorda, kus osa palkide
väljavahetamine on möödapääsmatu. Enne kui
hakata hoonet parandama, on mõistlik koguda
võimalikult palju teavet hoone kahjustustest,
ümberehitustest, ajaloost ning luua selge pilt
selle tulevasest kasutusest. Alles seejärel saab teha
õigeid otsuseid hoone taastamiseks. Parandustöid
on tavaliselt mõistlik teostada alt üles – see
tähendab, et alustada tuleks vundamendi parandamisest, seejärel kohendada seinad ja vajadusel
lõpetada katusega.

Parandusteks kasutatav materjal
Hea tava ehituses ütleb, et asendatav materjal võiks olla sama, mis oli hoonel algselt.
Asendatavaks materjaliks võib kasutada taaskasutatud puitu, mis on juba mõnes palkhoone seinas
kasutusel olnud, ning ka uut puitu. Asendatav
puit peaks olema terve (mädanikuta) ja kuiv.
Kui niiske materjal satub umbsesse keskkonda

(kinnine konstruktsioon), tekib soodne võimalus
mädanikseente arenguks ja konstruktsioon võib
kiiresti uuesti mädaneda.

22. augustil korraldab Eesti Puitmajaliit esimese EESTI PUITMAJA
PÄEVA, mille raames toimub puitmajade ehitust ja eripärasid tutvustav
seminar, palkmajade seina- ja nurgalahendusi tutvustav näitus. Samuti on
huvilistel võimalik tutvuda palkmajaehitusega tegeleva ettevõttega.
Üritus leiab aset juba neljandat aastat toimuva ökofestivali
“Rohelisem elu 2009” raames Põlva Talurahvamuuseumis, Karilatsis.

Tüüpilised kahjustused
• Mädanenud alumised palgiread. Põhjuseks
lagunenud sokkel, olematu vundament, pinnase kerkimine alumiste palgiridadeni, puuduv
hüdroisolatsioonikiht sokli ja alumise palgirea
vahel.
• Mädanenud ülemiste ridade palgid ja talad.
Põhjuseks reeglina leke katuses.
• Mädanenud akendealused palgid. Põhjuseks
aknalt alla voolava sade- ja kondensatsioonivee
nõrgumine aknaalusele palgile. Et seda vältida,
tuleb hoolitseda aknalaudade, veeninade ja
muu säärase korrasoleku eest; kaitseks kondensatsioonivee eest võib aknaalusele palgiosale
paigaldada ka niiskustõkkematerjali.
• Elektripostid seintel. Mööda posti on niiskus
pääsenud seinale ja määndanud seina. Siis
oleks kõige õigem elekter tuua majja maakaabliga.
• Kõveraks vajunud seinad. Siin võib palju
põhjuseid olla – näiteks on hoonele paigaldatud uued aknad ja algsed seinu tugevdanud
tenderpostid on akende paigaldamise käigus
eemaldatud; on eemaldatud mõni hoonet
siduv vahesein. Siin aitavad tavaliselt seina jäigastavad sirutuslatid.

H�� ���� �������� �����, ��
��������� �������� ����� ����
����, ��� ��� ������ �������.

EESTI PUITMAJA PÄEV 2009
PROGRAMM
22. august 2009
10–11.45 Seminar puitmajade tootmistest ja iseärasustest:
„Palkmajadest energiatõhusate ruumelementmajadeni“
Toimumiskoht: Karilatsi rahvamaja, Põlvamaa
10-10.40 „Energiatõhusad ruumelementmajad“ Elar Vilt, AS Kodumaja
arendusdirektor
10.40-11.10 „Enamlevinud probleemid palkmajaehituses“ Andres Madalik,
ehitusekspert
11.10-11.45 „Palgi uus elu. Käsitöö palkmajade ehitusest.“ Andres Uus,
Hobbiton Home OÜ
10-16

Eesti palkmajatootjate näidiste presentatsioon
Toimumiskoht: Põlva Talurahvamuuseum, Karilatsi
Eesti Puitmajaliitu kuuluvad palkmajatootjad presenteerivad erinevaid lahendusi palkmajatootmises. Väljapanekusse kuuluvad
erinevad seina ja nurgalahendused nii käsitööna kui ka masinaga
toodetud palkidest.

14

Ettevõttekülastus: Hobbiton Home OÜ
Toimumiskoht: Räpina
Osalejate arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine hiljemalt kl 12
näidiste boksis, kus antakse registreerunutele teada toimumise
täpne asukoht. Külastatakse ettevõtte tootmist ning soovi korral
läheduses asuvat ettevõtte toodetud maja.

Lisainfo ökofestivali “Rohelisem elu 2009” kohta kättesaadav:

www.polvamaa.ee

Lisainfo Eesti puitmaja päeva kohta: www.puitmajaliit.ee

Niiskuse edasikandumise vältimiseks soklist alumisele palgireale
on kasutatud kasetohtu.

Tammest raiutud laut Matsalu külas
Läänemaal.

Suure keermega palgid (alumine palk) on
soovitav panna seinas hoone alumisse ossa,
kuna sellised palgid on rahutumad.

Eesti Puitmajaliit soovib avaldada tänu Eesti Puitmajalehe väljaandmisele kaasa aidanud isikutele:
Igor Taro, Jaak Tuksam, Risto Hallimäe, Indrek Kuldkepp, Mari Loorman, Ragner Lõbu, Vivian Maripuu, Andres Uus,
Andres Alamets, Heiki Härm, Endel Kraas, Marek Linnutaja, Peeter Lodi, Renee Mikomägi, Andres Minn, Lauri Nämi,
Andrus Prangli, Ants Randmaa, Rain Raudsepp, Kaldi Roost, Argo Saul, Kaire Selleke, Margus Soidla, Taavi Tuvike, Kaljo Valler.

Eesti Puitmajalehe
väljaandmist toetavad:

Eesti Puitmajaliit MTÜ
Ritsu AS
www.ritsu.ee

www.puitmajaliit.ee

RPM AS
www.rpm.ee

Tender Ehitus OÜ

www.tender.ee

Vipson Projekt OÜ

www.vipson.ee

