
Ehituspalkide valik 

 



Ehituspalkide valik 

•Parimad puud metsas asuvad ida ja põhja poolel. Siin kasvanud 

puudes on paremini jagunenud niiskus, on rohkem küpsenud, neis 

leidub vähem maltspuitu ja on sirgemad. Need puud kipuvad rohkem 

pragunema, mis tuleb puu jõust ja headusest. 

•Lõuna- lääne poolel kasvavad puud on okslikumad, laiema süüga, 

nõrgemad. 



Ehituspalkide valik 

• Puu põhjapoolne osa on kõige kõvem. Kõige tihedam, 

vähem maltspuitu ja oksi. 



Ehituspalkide valik 

• Parimad männid kasvavad lahjas nõmmemullas, sest nii 

tekib aeglaselt kasvanud tiheda süüga puit. 

• Parimad kuused aga kõrguvad sooservadel. 



Ehituspalkide valik 

• Ehituspuu minimaalseks vanus – mida vanem seda parem. 



Ehituspuu kunstlik vanandamine 

• Ladva maha võtmine 

• Ribakoorimine 



Ehituspalkide valik 

Puul ei tohi olla 

• suurt keerdkasvu 

• mädanemis- ega putukkahjustusi 



Ehituspalkide valik 

Parem ja vasak keerdkasvu arvestamine 

 



Ehituspalkide valik 

• Kui puu on langetatud, kontrollitakse selle kvaliteeti. 

Selleks löödi kirve silmaga vastu ühte otsa ja kui keegi 

pani kõrva puu teise otsa vastu ja kuulas. Kui heli oli 

kajata ja murdunud oli see märk sellest, et tüvi on seest 

mäda või muidu halb. Kui hääl on selge, on see märk 

sellest, et puu on hea, terve ja vigadeta. 



Ehituspalkide valik 

• Ehituseks sobivaim palk on parempoolne 

 



Millal langetati ehituspuu 

 Raiumisaeg 

 Juba Caesari arhitekt Vitruvius on 2000 aastat tagasi kirjutanud, 

et okaspuud tuleb langetada talvel ja lehtpuud (jäetakse alguses 

laasimata) sügise alguses, kui need on veel täies lehes, siis 

aurustub lehestik puus üleliigse vee. 

Ehituspuu tuli raiuda talvel, “kui puu oli surnud”. 



Millal langetati ehituspuu 

Kuu faasid. 

 Üldlevinud oli, et täiskuule järgneval vanal kuul tuli 

ehituspuu langetada. 

Kuu mõjutab maakera vedelikke võimsa tõusu-mõõna 

ilminguga. Kuufaasi võimalikku mõju puu kvaliteedile ei 

ole kunagi tõsiselt uuritud. 

 



Millal langetati ehituspuu 

Tuule suund. 

Otstarbekaks peeti puu raiumist põhjatuulega või “põhja tuule 

sisse”.  

Peale torme pidavat olema puu süü lõtv. Alles peale kahte 

nädalat võib metsa ehituspalkideks langetada.  



Millal langetati ehituspuu 

Nädalapäevad. 

Puu tuli raiuda teisipäeval, neljapäeval või laupäeval. 

Reede oli ehituspuu raiumiseks kui ka ehituse alustamiseks  

kõige vähem  sobiv päev: “Riide oll risunõ päiv, sis sai 

risutsõ puu ja risunõ hoonõ” (Kagu-Eesti). 



Palkide transport 

• Toimus talvel reega. 

  

  



Palkide koorimine 

• Langetatud puud tuleb koorida kohe peale langetamist või kui koor on 

külmunud, siis kevadel kui ilmad on soojemad. 



Palkide ladustamine 

• Kooritud palgid laotakse virna kuivama nii, et palgid ei ole üksteisele 

liiga lähedal ja tuul pääseks puhuma. 



Palkide kuivatamine 

• Ideaalis peaks palk paar aastat enne seina panekut seisma. 

• Tuleb püüelda selle poole, et puit oleks nii kuiv kui vähegi võimalik, 

enne kui see seina pannakse, sellest prusse ja muud tehakse. 

• Muinasarhitektidel oli kombeks puu looma sõnnikuga kokku määrida. 

Sellega saavad kõik poorid ummistatud ja üleliigne puu sees 

hangunud lima ja niiskus filtreeruvad ja tuulutuvad vähehaaval 

südamiku kaudu ning puu kuivab läbinisti ühtlaselt. 

 



Ehituspuu kunstlik kuivatamine 

• Ringkoorimine- 2 aastaga kuivaks. Männi puhul suur oht sinetuseks. 

Sobiv kuuse ja haava puhul. 

• Okstel kuivatamine- lehtpuud langetati mais, okaspuud augustis. Nii 

langetatud puud osutuvad eelkõige sitkemaks ja pehmemaks, 

kuivemaks ja kalduvus lõheneda on oluliselt vähenenud. Puit jääb 

rahulikumaks ja muutub vähem. Sellist puitu hindavad paadimeistrid. 



Ehituspuu kunstlik kuivatamine 

• Üks kuivatamise viise on selline, mille käigus muudetakse puitu 

vaheldumisi niiskeks ja kuivaks. Seda kasutati tarbepuidu puhul. Selle 

tulemusena toimub puidu sisekihtides teatud muutused ning materjal 

muutub rahulikumaks.  

• Vees hoidmine. Rannikul oli tavaks panna puud merevette - tüvepind 

hakkab soolasid endasse imama, mille tulemusena mage vesi viiakse 

välja. Sool tõmbab vee endasse  ning puit muutub esialgu kergemaks. 

Lisaks tekib soolases vees ka teistsugune, tõenäoliselt bakteriaalne 

protsess. Sellist materjali saab paremini immutada ning see hakkab 

kergesti silma tõrvamise käigus. 

 



Ehituspuu 

• Eestis peamiseks ehituspuuks on olnud läbi aegade kohalik okaspuu - 

mänd ja kuusk. 

35% Vas

35% Luh

15% Vas

10%Vas

5% Luh

ku
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Joonis 1. Puuliigi kasutamine seinapalgiks uuritud aitadel Luhamaa ja Vastseliina poolel.



Ehituspuu 

• Mõningal määral on kasutatud kõrvalhoonete ehituseks ka haaba. 

 

 

 

 

 

• Lääne- Eesti metsavaestes piirkondades leidub ka hooneid, mis on 

ehitatud tammest.  



Ehituspuu 

• Saaremaal leidus vana elamu, kus osaliselt oli kasutatud kaske. 

 

 

 

 

 

• Üksikjuhtudel on hoone ehitatud siin introdutseeritud puuliikidest, 

näiteks lehisest. 



Majapalkide läbimõõt 

• Olenes hoone vajadustest. 



Majapalkide läbimõõt 

• Jäme palk on visuaalselt efektne, 

aga probleemide rohkem. 



Majapalkide arvutamine 

• Milline projekt 



Majapalkide arvutamine 

• Kui kõrge seina kõrgus 



Majapalkide arvutamine 

• Millise jämedusega palkidest ehitan? 



Majapalkide arvutamine 

• Kui seina pikkus oli 5 m, siis metsas tuleks palgi pikkuseks valida 

vähemalt 20 cm läbimõõdu puhul 5,8m. 



Majapalkide arvutamine 

• Kui palkide keskm läbimõõt on 25 cm, siis pärast varamist kerkib 

hoone keskmiselt 25-2=23 cm ühe palgi ringiga. 



Majapalkide arvutamine 

• Kui seina kõrguseks tahetakse 2,8 m, siis selleks läheb vaja 13 rida 

palke (13*23=299 cm). Peale ca 4% vajumist jääb seina kõrguseks 

299-0,04*299=287 cm, mis on täiesti piisav. 



Majapalkide arvutamine 

• Nelja välisseina ehitamiseks kulub 4*13=52 palki. 



Majapalkide arvutamine 

• Kui hoonele on planeeritud suured uksed-aknad, võib need avad 

palkide varumisel maha arvata. 

• Kuid nagu ütleb Murphy seadus: kui varud midagi täpselt, tuleb alati 

üks puudu.  

• Võib öelda, et tulevased ukse-akna avad ongi hoone palkide varumisel 

parajaks reserviks.  

• Kui ka laetalad soovitakse teha palkidest, ei tohi neidki unustada. 



Kas ümar- või tahutud palk 

• Ajalooliselt on Eesti talurahvaarhitektuuris olnud valdavaks 

ümarpalgist hooned. 



Kas ümar- või tahutud palk 

• Ümarpalk on arhailisem 



Kas ümar- või tahutud palk 

Tahutud palk peab paremini vastu looduse kulutavale jõule 



Kas ümar- või tahutud palk 

Tahutud palkseinale on parem näiteks pilte asetada ja akna- ukse liiste  

panna. 



Kas ümar- või tahutud palk 

Tahutud palksein kuivab rohkem külgedelt lõhki. 



Hoone asukoht 

• Usuti, et õigesti valitud asukohast olenes hoones elavate inimeste ja 

lauta pandud kariloomade heaolu. Halva ehituskohaga seevastu käis 

kaasas ebaõnn (Habicht, 1977).  

• Püüti vältida hoone ehitamist madalamatesse kohtadesse, kuhu võis 

koguneda niiskus – ebasobivad paigad tunti ära seal kasvavate 

taimede järgi (Jaan Luts).  

• Heaks peeti hoone rajamisel näiteks niisugust kohta, kus oli palju 

musti sipelgaid (Habicht, 1977).  

• Kui vana hoone oli tulekahju tõttu hävinud, ei tohtinud uut maja 

samale kohale ehitada – sedagi hoonet oleks oodanud tuleõnnetus 

(Habicht, 1965) 



Selleks korraks kõik 


