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Puu
•Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsemate sõnade hulka.

•Eesti puunimedest on üldsoomeugrilised kuusk, pihlakas, 

toomingas.

•Puude tähtsusest räägib väga selgelt ka see, et perekonnanimede 

panemisel 19. saj algul olid puude nimed populaarseimad.



•Puu kasvab pikkuses okste otsast ja paksuses tüve välispinnas. 

Puu ja koore vahel on mähk, rakukiht, mis kasvuperioodi ajal 

jaguneb, tootes sissepoole puidurakke ja väljapoole koorerakke. 

Mähikihi rakud on elavad, täidetud protoplasmaga ja võivad 

jagunemise teel paljuneda. Lisaks sellele on vaid säsikiirtes elavaid 

rakke. Suurem osa kasvava puu tüvest on seega surnud mass.





Puu anatoomia

• Juurestik kogub vett ja selles 

lahustunud mikroelemente

•Vesi tõuseb üles latva tüve 

pinnaosade, nn maltspuidu kaudu. 

•Ladvas kasutavad lehed või okkad 

vett assimileerimaks õhust klorofülli ja 

valguse abil erinevaid toitaineid, 

näiteks tärklist.

•Need toitained reisivad koore 

sisekihis allapoole, juurestikuni välja.

•Vedelike voolu piki tüve üles 

nimetatakse transpiratsiooniks



Puit ehituses

Puit kui tarbematerjal on:

•heterogeenne, st materjali erinevate osadel on erisugused 

omadused, näiteks kevad- ja sügispuit, tüve- ja oksapuit;

•anisotroopne, st füüsikaliste omaduste erinevus eri suundades, 

näiteks kahanemisel-paisumisel, tugevuses ja töötlemisel;

•hügroskoopne, st materjal muudab ja ühtlustab oma niiskust 

vastavalt ümbritseva õhu niiskussisaldusele ja temperatuurile;

•reoloogne, st pikaajalise välisjõu mõjul muutuvad puidu kuju ja 

mõõtmed, puit “nihkub”. 



Puu kolm põhisuunda

•Piki- puidukiudude pikisuunas

•Tangentsiaalne- piki aastarõngaid

•Radiaalne- säsist puu väliskihtide

suunas



Männitüve läbilõige kolmes plaanis - rist-, tangentsiaal- ja 

radiaallõikes



Koobaspoorid
Koobaspoorid ühendavad omavahel okaspuu puidu trahheiide 

ja lehtpuu puidus leidub koobaspoore soontes.



Aastarõngad

Puu kasv algab äkitselt kevadel, kui valgus- ja soojushulk on 

sobivad. Moodustuvad suured ja õhukeste seintega rakud, nn. 

kevadpuit, mis kergendavad puu juurdekasvuks vajaminevat 

vedelike transporti. Suve lõpupoole aeglustub puu kasv ning 

tekkivad rakud on nüüd väiksemad  ja paksemate seintega – tekib 

sügispuit. Sügissuvel lakkab kasv äkki ja puu valmistub 

talvituma. Ühe aasta jooksul – kasvuperioodi kestus on ligikaudu 

maist augustini – moodustub tüve ümber uus aastarõngas.

Sügispuidu laius kogu aastarõnga laiusest okaspuul on keskmiselt 

20-25%.





Malts- ja lülipuit

•Maltspuit on puutüve välimine, heledama värvusega puiduosa, mis 

koosneb vedelikke juhtivatest rakkudest. Maltspuidu osas toimetatakse 

vett juurtest latva. Noor puu on läbinisti maltspuit.

•Lülipuit on tüve seesmine, tihti tumeda värvusega osa, mis koosneb 

surnud rakkudest ning ei võta seetõttu osa vedelike transpordist.

•Puu vananedes hakkab maltspuit tüve keskel säsi ümber lülipuiduks 

muutuma. Säsikiiri mööda kogunevad tüve keskossa vaigud, värvained ja 

isegi puu omatoodetud pehkimist tõrjuv aine – pinosülviin. Lülipuit 

ummistub täielikult ega toimeta enam vett edasi.



Malts- ja lülipuit

•Küpsel puul on lülipuidu osa ca 50 % kogu tüve ristlõikest

•Männi lülipuit erineb maltspuidust oluliselt kõrgema pehkimiskindluse 

poolest. 

•Kuid tavaliselt on lülipuidu tugevus maltspuidu omast väiksem, sest 

lülipuidu aastarõngad on laiemad ehk kõva sügispuitu on vähem. Ka oksi 

on tüve sees rohkem kui pinnakihis.

•Teatud puuliikidel lülipuit puudub,

neid nimetatakse maltspuidulisteks

( lepp, haab, kask, pöök)



Räni- ja tõmbepuit



Puidu keemiline koostis

•Puit koosneb tselluloosist, ligniinist ja hemitselluloosist.

•Tselluloos on kiulise jäigastajana nagu sarrus betoontalas.

•Hemitselluloos on vaheaine.

•Ligniin on kõike kokku liimiv kleepaine (võrdluses betoontalaga on 

ligniin tsemendiks).

•Tselluloos on värvuselt helehall ja ligniin kollakas ning lagunemisel 

pruun



Puidu füüsikalised omadused

•Puidu tihedus – on aine mahuühiku mass, st materjali ja massi suhe, 

mille ühikuks on g/cm3. Kuna puit on hügroskoopne materjal, siis 

sisaldab ta vähemal või suuremal määral vett. Puidu tiheduse puhul peab 

kindlasti teadma niiskussisaldust, sest tihedus võib erineva niiskuse 

korral suurtes piirides erineda.

Puidu tihedus suurendab järgmisi puidu omadusi:

•tugevust

•kõvadust

•kulumiskindlust

•soojajuhtivust

•kütteväärtust

•kahanemist ja paisumist





Puidu tiheduse tabeleid



Puidu niiskus ja õhuniiskus.

•Puiduteaduses nimetatakse puidu niiskuseks puidus leiduva niiskuse ehk 

vee massi suhet vastava kuiva puidu massi. Puidu rakusein suudab 

endasse vett imeda ainult teatud piirini, kuni rakusein niiskusest 

küllastub. Küllastuspunkt saabub kõikidel puuliikidel umbes 30 % 

niiskussisalduse juures. Niiskussisalduse suurenemisel koguneb liigne 

vesi raku õõnsustesse ehk lumenisse.



Puit ja niiskus

Rakuseintesse tunginud vesi eraldab seinakihte üksteisest, mistõttu raku 

konstruktsioon nõrgeneb. Tugevuse vähenemine on võrdeline puu 

niiskussisalduse suurenemisega, kuid ainult teatud piirini, raku seinte 

küllastumispunktini. Peale seda hakkab vesi kogunema rakkude sisse 

rakuõõnde ja see enam puud ei nõrgenda. Märja puidu tugevus on umbes 

pool kuiva puidu tugevusest ja vastupidi.

Niiskuse mõju männi paindetugevusele.



Kuivamine.
Toores puit kuivab õhukuivaks ebaühtlase kiirusega. Esmalt eemaldub 

rakuõõnte vesi, mis ei mõjuta kahanemist. Alles siis, kui puit on 

kuivanud 30 % niiskuseni, hakkab see elama ehk kahanema. 

Eri suundades on kuivamiskiirus erinev.

Näiteks 100x100 kuuselati kuivamine. Kahanemine algab umbes 3 kuu 

pärast. Alles pooleteise aasta pärast hakkab latt oma lõplikule 

tasakaaluniiskusele lähenema (ca 20%).



Tasakaalustatud niiskus

• Iga puidutükk püüab vastavalt teda ümbritseva õhu suhtelisele 

niiskusele ja temperatuurile ühtlustada oma niiskust. Näiteks 

kuivatamata männipuidu hoidmisel 60% suhtelisel õhuniiskusel, 

tasakaalustub puidutüki niiskus ca 13% juures.

Kahanemine ja paisumine

Kahanemise suhted kõigis kolmes peasuunas:

tangentsiaalselt :radiaalselt:pikisuunas=2: 1: 0,1.

Võib öelda:

• rasked puuliigid kahanevad rohkem kui kerged;

• sügispuit kahaneb rohkem kui kevadpuit;

• lülipuit kahaneb vähem kui maltspuit.



Erinevaid deformatsioone peale kuivamist



Erinevate puuliikide protsentuaalne kahanemine



Soojusjuhtivus



Puidu tugevus

• Materjali tugevus on võime purunemata taluda koormust. 

• Tugevus sõltub sellest, kui palju on puidus tahket ainet võrreldes 

õhuga. Raskemad puuliigid on tugevamad.

• Lisaks kaalule mõjutavad puittala tugevust selle niiskus, süü suund ja 

okslikkus.

Survetugevusele vastupanu eri suundades



Sobivaima tala lõige. Külgede suhtarv peab olema 

ligikaudu 7:5



• Aeg mõjutab puidu kujumuutust ehk puit venib. Kujutlegem tala, mis

hetkeliselt peab vastu 100-kg koormusele, siis murdub see 85-kg 

koormuse all 10 tunni jooksul, 73-kg koormuse all 45 päeva jooksul ja 

62- kg koormuse all 10 aasta kestel. Niisiis on venimine esialgu suur

ja seejärel tasandub peaaegu olematuks. Meie tala peab 55-kilosele 

koormusele vastu kas või 1000 aastat.



Kuivamispragunemine

• Mida paksem on puitmaterjal, seda kergemini see praguneb

• Pragunemist mõjutab ka kuivamise kiirus

• Kuivav puit kahaneb tugevamini tangentsiaalsuunas, seetõttu katkeb 

kergemini aastarõngas

• Palgipinna pragunemisel ilmneb puidu keerdkasv

• Tavaliselt tekib lõhe selles koha, kus südamiku ja pinna vahe on kõige 

lühem



Laud kahaneb ja kaardub

• Laud seina: säsi väljapoole, tüvi ülespoole

• Mida lähemal palgi pinnale on laud saetud, seda kumeramaks see 

kuivab



Puitu sööb päike, mitte vihm 
Maltspuit kannatab temperatuuri kõikumiste koormuste all 

tunduvalt rohkem kui vaigu ja muude ainetega täidetud lülipuit. 

Uuringud on näidanud, et tumedaks toonitud aken hävineb 

päikesepoolsel küljel isegi kiiremini kui täiesti käsitlemata puit.



Üks võimalikest kaitsetest on palkide laudvoodriga kaitsmine



Ehituspalkide valik

Puul ei tohi olla

• suurt keerdkasvu

• mädanemis- ega putukkahjustusi



Ehituspalkide valik

Parem ja vasak keerdkasvu arvestamine



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 on, et ehituspuu langetati noorkuu kõval ajal.

Kuu mõjutab maakera vedelikke võimsa tõusu-mõõna 

ilminguga. Kuufaasi võimalikku mõju puu kvaliteedile ei 

ole 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).



Ehituspalkide valik

• Kui puu oli langetatud, kontrolliti 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 



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.



Ehituspuu kunstlik kuivatamine

• Kuivatamine kuivatites – energiamahukas protsess. 



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 muid materjale 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.



Kas ümar- või tahutud palk

• Ümarpalk on arhailisem



Kas ümar- või tahutud palk

• Tahumine on töömahukam, aga selle käigus eemaldatakse kehvem 

maltspuidu osa



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.



Kas ümar- või tahutud palk

Tahutud palkseina on võimalik lihtsamalt hiljem näiteks krohvida või 

soojustada.



Puidukahjustused
• Kõige rohkem kahjustab puitehitisi puidu mädanemine. See ei 

ole puidu vältimatu saatus. Õigem on öelda, et mädanev ehitis 

on valesti tehtud.

• Puit on looduslik materjal. Puit läheb tagasi loodusesse, muutub 

toitaineks ja ehitusmaterjaliks uutele elusorganismidele. See 

ringkäik on elu eeltingimuseks maakeral: orgaanilist ainet 

kasutatakse üha uuesti ja uuesti.

• Praegune tihedust taotlev erinevatest materjalidest koosnev sein 

on vigade suhtes väga tundlik, kuid see ei ole puidu, vaid puidu 

kasutaja süü.



Puidukahjustused
• Seene liigi määramisest olulisem on kõrvaldada põhjus ja puit 

kuivatada.

• Oluline on teada, kas leid on mälestus mingist vanast näit 

veekahjustusest või on mädanemisseen elav ja aktiivselt 

kasvav. Seda saab selgitada puidu niiskuse määramisega. Kui 

puidu niiskus on alla 25% ei ole selles reeglina aktiivset seent. 

• Erandita reegel on, et kuiv puit ei mädane.



Puidukahjustused

• Putukkahjustused

• Seenkahjustused

• Bakterikahjustused



Seenkahjustused

• Puitu kahjustavaid seeni võib jaotada kahte gruppi

1.Sinetus- ja hallitusseened

2.Puitulagundavad seened

Arenemiseks vajavad seente eosed

• Toitaineid

• Hapnikku

• Soojust

• Niiskust

• Suhtelist happelist keskkonda



Seenkahjustused

Sinetusseened

• hüüfide ja mütseeli värvus sinine, must või pruun.

• Arenguks sobiv niiskussisaldus 30-70%

• Temperatuur -3…40 kraadi.

• Sinetus raskendab puidu kuivamist ja soodustab teiste seentega 

nakatumist.



Seenkahjustused

Hallitusseened

• Hüüfid sageli värvusetud

• Sobiv niiskus 20…120%

• Soodne temperatuur 0…55 kraadi



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Puit kuivana väga kerge ja mureneb kergesti. Pinnal näha 

valget vatjat ollust või peaaegu kangasarnast sitket kelmet. 

Niidistiku kiud võivad olla sõrmejämedused. Kuivamisel 

muutuvad kiud hapraks ja rebeneb naksatusega.

• Viljakeha on servades valge sültja massina, keskel noorena 

kollakas ja seejärel roostekarva pruuni spooridetolmu peidus.

• Leidub tihti põrandakonstruktsioonides



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Tüüpiline on, et majavamm tuleb peale põrandate remontimist. 

Paks põrandatala võib mõne kuuga  kokku vajuda.

• Majavammi omalaadne oskus seisneb vee edastamises varem 

kuiva puitu.

• Seen nõuab umbseid kohti, kus õhu liikumine on minimaalne. 

Seen toob sellest välja ainult viljakeha ehk õie, sest spoorid 

peavad saama levida kõikjale õhuvooludega.



Puidukahjustused
• Majavamm (Serpula) 

• Kahjustuse korral tuleb põhjus alati välja selgitada ja 

kõrvaldada, muidu ei ole remonditöödest rõõmu kuigi kauaks.

• Tõrje – konstruktsioonide tuulutus. Põhjalik kuivatamine tapab 

seene nii, et see pärast uuesti märjaks saamist ei elustu.

• Tihe plast on ehitusmaterjal, mida peab kartma. Niiskuse 

läbipääsu sulgurist saab niiskuse koguja. 



Putukkahjustused
• Putuka elukaar

Mardika elukaar on lühike, vahest mõni nädal, mille ajal jõuavad

nad paarituda ja koduseks peetavale puutükil muneda. Munast

koorub tõuk, kes innukalt

süües puurib end puitu. Tõuk elab

kaua, liigist sõltuvalt aastaid, kuni

see piisavalt kasvanuna jääb nukkuma

puidu pinna lähedale. Mõne nädala

möödudes roomab nukust välja

mardikas.



Putukkahjustused
• Putukkahjustust eraldab mädanemiskahjustusest kaks seika

1.Puit täitub peene tolmuga, mis on tõukude väljaheide  nende 

käikudes, mädanemisseen aga pudendab puidu väikesteks 

tükkideks või kildudeks.

2.Putukatega asustatud puidu pinnal on näha  mardikate väljumisest 

tekkinud väikeseid auke, nn lennuavasid, mida mädanik ei tekita.

Üsna tavaline on, et nii 

mädanik kui putukkahjustus 

esinevad ühes puutükis.



Putukkahjustused

• Putukkahjustuse remondil esmalt välja selgitada, kas kahjustus 

areneb või on tegemist vana ja lõppenud kahjustusega – kas 

puidus on elavaid putukaid või ei.

• Tõugud nõuavad teatud tingimusi, mille muutumisel võib 

nende tegevus lõppeda.

• Esimene samm- kahjustuse jälgimine. See nõuab parasjagu 

aega. 

• Jälgida lennuavade tekkimist. Uued lennuavad tekivad 

kevadeti.

• Värske puidutolm lennuavadel näitab aktiivset kahjustust



Putukkahjustused

Ehitiste kahjurputukad võib jagada nelja rühma

1. Kogu puidu hävitavad putukad, kes nõuavad tõrjetöötlust. 

Termiidid ja ka mardikad, nende hulgas majasikk.

2. mädanenud ja märja puidu sööjad. Tuleb konstruktsioon 

kuivatada

3.putukad, kelle kahjustus on väga piiratud. Toore palgi kahjurid. 

Tõugud, kes elavad korbas ja selle all.

4. Putukad, kes söövad toiduaineid või tekstiile. Mõned liigid, 

näiteks erakherilane kasutab vanu tõukude käike, kuid ei 

kahjusta puitu.



Putukkahjustused
Majasikk on ehituspuidu kõige ohtlikum hävitaja Kesk-Euroopas. 

Ta sööb ka kuiva ja tervet puitu ning on eriti tülikas 

sõrestiktarindi prusside hävitaja. Õnneks ei talu tugevat pakast. 

• Käigud 6-10 mm suurused, ovaalsed, puidus tihedalt ja 

kõverad, täidetud puidutolmuga. 

• Hävitab kogu maltspuidu, männi lülipuit ei maitse.

• Tõukude järamine on kosta. Puidupind jääb erinevalt sinisikust 

terveks. Puidupinnal näha siin-seal  ovaalseid lennuavasid.

• Tõuk maks 3-4 cm, hele, musta peaga.

• Mardikas 1-2 cm pikkune, must sarvedega mardikas, 

kattetiibadel 2 heledat põiktriipu.



Putukkahjustused
• Majasiku kahjustus



Putukkahjustused

Mööbli toonesepp on oma mainelt tuntuim puidukahjur.

• Lennuavad 1-2 mm.

• Võib esineda nii leht- kui okaspuu puidus ja nii ehitises kui 

mööblis. 

• Ei meeldi kuivad kaugkütte kliimaga ruumid. Pakast ei kannata.

• Tõuk 4-5 mm pikk. Mardikas 3-4 mm pikk, triibulise seljaga, 

selja eesosas küür.

• Puit lõpuks poorne nagi vahtplastik ja täis väga peent tolmu. 

• Tõsise kahju tekitamiseks kulub vähemalt 20 aastat.



Putukkahjustused

Suur toonesepp on üks suuremaid ehituskahjureid.

•Kannatab hästi pakast, ehkki veedab talve jäigastunult talveunes.

•Lennuavad ja käigud mööbli toonesepast suuremad, 2-3 mm. 

•Tõuk 5 mm pikk. Mardikas 5-6 mm pikk ja must, selja esiosa 

tagumistes nurkades kollased karvatäpid.

•Eriliseks tunnuseks on mardika poolt tekitav vaikne tiksumine palgi 

sees. Koorunud mardikas annab nii edasi kutsesignaale oma 

partneritele, koputades peaga käigu seintele.

•Toiduks nõuab mädanikust pehmendatud puitu, mis võib olla ära 

kuivanud. Kahjustuse tõeline tekitaja on mädanik.



Putukkahjustused

•Suure toonesepa

kahjustus



Putukkahjustused
Putukkahjustuse remondi sammud

1.Esmalt jälgitakse kahjustust ehk selgitatakse välja, kas see areneb või 
on mälestus vanast kahjustusest. Arenevgi kahjustus võib olla nii 
aeglane, et järgmise ülevaatuse võib kokku leppida 10 aasta pärast.

Kaardistatakse kahjustuse suurus. Kui ühe akna all on näha tooneseplase
kahjustust, kas siis leidub ka teiste akende all.

2.Selgitatakse välja, millise putukaga on tegemist – mis loom see on ja 
milliseid elutingimusi vajab.

3. Üritatakse kõrvaldada tõukude puitu tuleku põhjus. 
Keskkonnatingimuste putukale ebasoodsaks muutumine on aeglane, kuid 
kindlalt mõjuv tõrjevahend. Kui on teada liik, on ühtlasi teada, kas seda 
saab välja ajada näiteks konstruktsiooni kuivatamisega. Näiteks 
välisseina lähedal asuva puu langetamisega võib muuta toonesepale 
keskkonna selles seinas ebasobivaks.

4. Konstruktsioon remonditakse, kui kahjustus on ulatuslik. Alati ei pea 
kahjustatud puitu välja vahetama, võib piisata näiteks sarikale külgedele 
tugevduste naelutamisega. Kui on karta kahjustuse jätkumist, ehk 
tingimusi ei ole võimalik palju muuta, on remondiks mõistlik kasutada 
lülipuitu.



Puidukaitsevahendeid

• Vanimaid - puidu söestamine

• Tõrva- ja linaseemneõlid

• Vitrol ehk raudsulfaat

• Puidu värvimine

• Puidu immutamine

• Kvaliteetne puit

• Konstruktiivne

puidukaitse



Puidu kaitsevahendid

• Vanim - puidu söestamine



Puidu kaitsevahendid

• Vanim - puidu söestamine



Puidu kaitsevahendid

• Tõrva kasutamine



Raudvitroli kasutamine

Saab kiiresti nö vana ilmega puidu.



Puidu värvimine – kaitse niiskuse kui ka 

ultraviolettkiirguse eest.

Lasuursed õlid-värvid. Jälgida täpselt tootjapoolseid juhiseid.

Linaõli baasil värvid – miinus see, et kuivab kaua, muidu hea.

Muldvärvid – sobivad saetud pinnale.



Puidu värvimine

Oht – liiga tugevad värvid.



Puidu pinna naturaalseks jätmine.



Puidu surveimmutamine

Männile hea, pikendab iga oluliselt.

Kuuse puhul aitab vähem, kuna immutusvedelik ei tungi 

sügavale puitu.

Lehis – pole vaja immutada.



Pakktee ehitamine männist ja lehisest



Konstruktiivne puidukaitse

Eesmärk: vältida ehitustehniliste vahendite ja õigete 

konstruktsioonide kasutamisega kahjustajatele soodsate 

tingimuste tekkimist.

• Vältida puidu märgumist

• Hoida puidu niiskussisaldus ühel tasemel (pragude vältimine)

• Kaitsta puidupinda vihma ja otsese päikesekiirguse eest



Puuliigid

Lehis – suur lülipuidu osakaal, hea niisketes oludes kasutada.

Kuusk – sobib hästi laastuks, välisvoodriks.

Mänd – maltspuidu osakaal suur, niisketes oludes mädaneb 

suhteliselt kiiresti. Hea kasutada aeglaselt kasvanud puitu.

Tamm – suur lülipuidu osakaal, tugev puit. Hea teha näiteks 

naaglid tammest.

Haab – katuselaastuks

hea, kus suur varise

koormus.



„Õigesti“ projekteeritud hooned, rajatised.

Puidu puhul – hea kui hoonel on räästad. 



Seestpoolt soojustatud katseseina ehitus:

Tselluvilla (vasakul), pillirooplaadi (keskel) ja kivivillaga (paremal)

soojustatud seinaosade lõiked.



Palkseina seespoolne lisasoojustus

• arvutusmudeli abil arvutati läbi erinevad kombinatsioonid muutes 

järgmiseid parameetreid: niiskuslisa, palgi paksus ja algniiskus, 

soojustuse paksus ja aurutõkke materjal;

Hallitusindeksid puidu erinevate algniiskuste korral palgi sisepinnal (vasakul, 50 mm kivivilla 

soojustuse korral ) ja erinevate aurutõkete korral palgi algniiskusel 17% (paremal on näidatud 

kileta ja „Intello“ aurutõkkekile puhul 



Palkseina seespoolne lisasoojustamine

Niiskustehnilise analüüsi põhjal saab järeldada, et palkseina seespoolse 
lisasoojustuse toimivuse eelduseks on:

• hoonel peab olema toimiv ventilatsiooni- ja küttesüsteem. Peab vältima 
olukorda, kus niiskuslisad talveperioodil on üle 4 g/m3 kivi- ja tselluvilla puhul 
ja 5 g/m3 rooplaadi korral;

• paigaldatavate materjalide algniiskused peavad saama enne konstruktsioonide 
sulgemist kuivada ohutu algniiskuseni;

• lisasoojustatav palksein peab olema võimalikult kuiv: puidu algniiskus peab 
jääma kasutades aurutõkkeid alla 17% (kivi- ja tselluvill). Rooplaadiga 
soojustatud seina palgi algniiskus võib olla paari protsendi võrra kõrgem;

• lisatav soojustuse paksus võib olla kuni 50 mm (kivi- ja tselluvill), rooplaadiga 
soojustatud seina korral kuni 70 mm;

• aurutõkke veeaurutakistus sõltub hoone kasutusest ja niiskuskoormusest ning 
tuleb igal juhtumil eraldi välja arvutada: liiga madal veeaurutakistus ei takista 
siseõhu niiskuse sattumist seina ja liiga kõrge veeaurutakistus ei lase niiskusel 
konstruktsioonidest välja kuivada;

• ehitustöödega on vajalik tagada lisasoojustusest seespool paikneva 
materjalikihi õhupidavus: auru- ja õhutõkkest läbiviigud ei ole lubatud (näiteks 
elektripistikud).



Akende-uste tuulekindluse tõstmiseks paigaldatud tuuletõkkeriie ja 

teip.



Erinevate soojustusmaterjalide katse palkseinal – tulemused 

selguvad õige pea.



Tänud tähelepanu eest!


