Ehituspalgi valik palkmaja ehituseks
Tavalised palkehituses kasutatavad puuliigid Eestis on kuusk
ja mänd. Teisi puuliike kasutatakse harva, märkimist väärib
haab ja tamm.
Kumba valida, kas mändi või kuuske? Ajalooliselt on
hoonepalgina kasutatud rohkem mändi, kuna seda leidub
Eesti aladel rohkem. Ehitaja seisukohast on mändi kergem
töödelda (kuusel on kõvad oksad) ja ta ei ole kuivades nii
„rahutu“ kui kuusk (kuusest seina pannakse salapulki
tihedamalt kui männist seinale). Samuti kipub kuusepalk
kuivades rohkem lõhenema. Samas ei karda kuusk sinetust.
Kahte eri liiki puud ei ole soovitav samaväärsena ühte seina
raiuda. Nagu vanasti öeldi: nad mängivad isemoodi, tulemused võivad olla näiteks tuult läbilaskev pragu või seina
väljavajumine.

Ilus laasunud männik Lõuna-Eestis, mille puud sobivad hästi palkmaja ehituseks.

Ehituspalgi omadused
Möödunud aegadel oli mitmesuguseid endeid ja uskumusi,
mida eri otstarbeks tarbepuude valimisel tuli silmas pidada.
Nii ei tohtinud näiteks ehituspalgil sees olla „tulioksa“, mis
oleks võinud põhjustada tulekahju. Tulioks on tihedalt puu
ligi üles kasvanud oks, mis vaigusena ulatub sügavala puu
sisse; samuti võib selleks olla mõni muu ebanormaalselt
tüve sisse kasvanud oks. Tulioksa esineb peamiselt kuusel,
harvemini männil. Arvati, et tulioksaga majja lööb pikne (oks
tungis ülalt pikuti tüvesse nagu välgunool) või et vastav palk
läheb ise (enamasti päikesepaistel) põlema.

• Puit peab olema terve. Mädanikkahjustused ehituspuidus ei ole
lubatud.
• Sine vähene esinemine ei ole ehituslikust vaatenurgast probleem, kuna puidu tugevusomadused säilivad.
• Putukkahjustusi ei tohi ehituspalgis olla, välja arvatud juhul,
kui see on taotluslik (näiteks metsakuivast palgist ehitamisel).
• Suure ränipuidu osakaaluga (säsi üle 3 cm kõrvalekaldega
tsentrist) palke ei ole soovitav kasutada, kuna selline puit on
ebakorrapärase struktuuriga ja kuivades põhjustab materjali
nihkumist seinas.
• Mida kitsamad on aastarõngad, seda kestvam hoone saab. Kõlbmatud on noored, lopsaka kasvuga maltspuud, mis on pehmed
ja vastuvõtlikud sinele.
• Suure keerdkasvuga palgid (suhtega 1:10 või enam) võivad olla
seinas ”rahutud”. Kuivamise käigus võivad palgid väänduda ja
nii vähendada seina soojapidavust ning konstruktsioonilist tugevust.

Mida suurema lülipuidu osakaaluga ja tihedamate aastarõngastega on puit, seda
kvaliteetsem ja vastupidavam ta on.

Tammest ehitatud laut Lääne-Eestis.

Kus kasvavad parimad ehituspuud?
• Parimad puud leiad metsamassiivi põhja- ja idaosast. Seal
kasvanud puudes on niiskus paremini jagunenud. Samuti
leidub nendes puudes vähem maltspuitu ja nad on sirgemad.
Lõuna- ja lääneosas kasvavad puud on okslikumad, laiema
süüga, nõrgemad.
• Parimad männid kasvavad lahjas nõmmemullas, sest nii tekib
aeglaselt kasvanud tiheda süüga puit. Parimad kuused aga
kõrguvad sooservadel.

Suure ränipuidu osakaaluga puit võib
põhjustada kuivades palkide nihkumist
seinas.

Parempoolse keerdkasvu mõõtmine

Ehituspalgi varumine ja ladustamine
Vana kombe kohaselt tuli ehituspuu langetada täiskuule järgneval vanal kuul. Ka puude langetamise suund pidi
tarbepuu tehnilistele omadustele mõju avaldama. Et saada kõva, pakatamata puud, tuli ta maha võtta „vastu kõva
tuult“, s.o. põhja, kirdesse või itta. Pehme, painduva puu saamiseks aga soovitati langetada „vastu pehmet tuult“ –
lõunasse, edelasse või läände. Piirduda võis küll ka vaid maagilise kirvelöögiga: „Kui mõnda tarbepuud raiutakse,
siis lüüakse kõige vähemalt üks pauk laast kirvega pealt tuule, siis ei kuiva puu päikese ega tuule käes lõhki, muidu
raiutakse puu nõnda, kuda ta paremini maha langeb“ (Rõuge).

Seinapalgi läbimõõt sõltub hoone tulevasest kasutusotstarbest. Elumaja palkide soovituslik läbimõõt algab 25 cm-st.
Ehituspuu tuleb raiuda talvel, kui puu on surnud. Talvel
varutud palk on mädanikseene- ja putukkahjustustele vähem atraktiivne.
Langetatud puud tuleb koorida kohe peale langetamist või
kui on talv, siis kevadel ilmade soojenedes ning seejärel virnastada. Kiire koorimine aitab vältida sineseeni ja putukakahjustusi, peale koorimist algab puidu kuivamisprotsess.
Virnastamisel on oluline, et materjal oleks maapinnast vähemalt 50 cm kõrgemal ja palkide vahel oleks tuulutusruumi. Palgid kaetakse kergkatusega nii, et virna küljed
jääksid avatuks.

Kuivamisel palgi kuju ja mõõtude muutumisest tekkivate
probleemide vältimiseks tuleks võimalusel materjal kuivatada enne, kui sellest seinapalk valmistatakse. Loodusliku
kuivatamise aeg võiks olla aasta kuni kaks, sõltuvalt palgi
läbimõõdust. Kui hoone ehitatakse toorest palgist, võivad
hilisemast materjali kuivamisest tingitud muutused olla
suhteliselt suured.
Hoonet projekteerides ja ehitades peab arvestama asjaoluga, et rõhtne palksein vajub kuni 3%. s.t. 30
mm ühe meetri kohta (ca 20% niiskusesisalduse puhul). Kui ehitatakse toorest palgist, tuleks jätta vajumisvaru 6%. Pikisuunas kahaneb puit tühisel määral
(0,1-0,3%), nii et üldjuhul pole sellega vaja arvestada.
Vana palkhoone taastamisel võib kasutada teisest vanast
hoonest pärinevat materjali. Vana palk ei ole mädanikseentele nii atraktiivne, samuti ei hakka parandatud koht
nii silma (palk on pealt hall). Juhul kui kastutatakse uut
materjali, peab puit olema kvaliteetne ja kuiv.
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Kuufaasi palgi langetamise ajal on rahvauskumustes rohkesti ning vastuoluliselt käsitletud, võimalikku mõju puu
kvaliteedile ei ole aga teadaolevalt kunagi teaduslikult uuritud.

