
Palkhoonete taastamine 

Suuremate palkhoonete puhul ei ole palkide vahetamiseks muud võimalust, kui hoone üles 
tõsta ja palke alt poolt vahetada. Kursuse raames õpitakse seda tööd ajaloolise kuivatihoone 
aidaosa näitel. 5-päeva jooksul jõuame kursuse raames vahetada 5-6 palki kahes erinevas 
seinas. Kursuse jooksul saab ülevaate ja praktiliselt läbi teha kogu altpoolt palkide vahetamise 
tööprotsessi. 

Teemad: 

• hoone olukorra hindamine 
• hoone tõstmine 
• asendusmaterjali valik 
• palkide vahetus – varamine, tappimine 
• proteesimine 

Õppe kogumaht on 45 praktilist akadeemilist tundi. 

Juhendajad: 

Margus Palolill on puusepp ja Vanaajamaja palkehituse õpetaja. Tal on 
loodusteaduste magistrikraad geoloogias (2007). Sündinud ja kasvanud 
Setumaal, kus traditsiooniline ehitus on endiselt au sees, alustas ta 
puutööga 2002. aastal. Esialgu huvitasid teda puitkatused, hiljem palk- 
ja savihooned. Palolille ettevõte OÜ Metsaveere Meistrid teeb nii 
ehitus- kui puusepatööd. Palolill nõustab palkmajaomanikke Setomaal 
ja õpetab Vanaajamajas palkehitust aastast 2012.  

  

 

Ahti Puksa on Vanaajamajas palkmajaehituse kursusi juhendanud 

2014. aastast. Tal on 15-aasta pikkune kogemus palkmaja ehituses, 

töötades meistrina käsitööna palkmaju tootvates ettevõtetes. Tema 

ettevõte OÜ Ahkra Palkmajad teostab nii palkhoonete taastamise 

kui üldehituse töid. 

 

 

 

 



Mikk Mustmaa on lõpetanud TalTechi Tartu Kolledži Ehitiste 

restaureerimise eriala ja tegutsenud ehituse valdkonnas alates 

aastast 2008. Tema ettevõte OÜ Majakratt teostab peamiselt 

palkhoonete taastamise ja palgivahetuse töid. Vanaajamajas on 

Mikk palkmajaehituse kursusi juhendanud aastast 2017. 

 

 

 

 

Õpiväljundid 

Kursuse edukalt läbinud osaleja 

• Oskab hinnata hoone olukorda ja seinapalkide tehnilist kvaliteeti 
• Oskab valida materjali ja seda ettevalmistada 
• Tunneb palkehituses kasutatavaid tööriistu 
• Tunneb palkseina tõstmise tehnoloogiat 
• Oskab varada ja tappida palki 
• Oskab proteesida 

Õppekeskkond 

Palkhoone kursused toimuvad Vanaajamaja Koolituskeskuses, Põlvamaal, Mooste 

mõisakompleksi renoveeritud kuivatihoones. Lisaks avarale töökojale on keskus varustatud 

sauna, pesemis- ja riietusruumi, WC-de ning kööginurgaga. Töökojas on olemas kõik vajalikud 

tööriistad ja isikukaitsevahendid. Töökoda on varustatud vajalike tööristade ja 

isikukaitsevahenditega.  

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine, õppeülesannete teostamine 

Väljastatav dokument: tunnistus 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekava toetub kutsestandardile Puitmajaehitaja, tase 3 ja Puitmajaehitaja tase 4 

spetsialiseerumine Palkmajaehitaja ja Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija. 

 


