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Palkmaja ehitusest 
 

 

 

Mõisted 
 

Tenderpost – seinaava servas olev vertikaalne tugi, valmistatud palgist või prussist.  

Tenderpostidest eristatakse järgmisi tüüpe: 

 T-tenderpost – laius on võrdne seinapaksusega; 

peitetenderpost – nelinurkse ristlõikega, mille suurus on tunduvalt väiksem, kui 

seina paksus; 

palk-tenderpost – tugevad postid, millesse seina ots on sisse tapitud. 

 

Salapulk – seinapalkide stabiilsuse tagamiseks kasutatavad vertikaalsed pulgad. 

 

Tapp – palgi nurgaseotis. Ajalooliselt kasutati Eestis puhas- ja pikknurkasid. Praegusel 

ajal valmistatakse Eestis nii traditsioonilisi kohalikke tappe (koerakaela-, kalasabatapp, 

järsknurk) kui ka teiste maade tappe (nn norra-, sadultapp). 

Põsk – tapi juures palgi külgedele sisse raiutud tasapind. 

Palgi kael tapis – see osa palgist, mis jääb pärast tapi raiumist alles. 

Palgi pähik – see osa palgist või prussist, mis jääb tapist väljapoole. 

 

Kuivamissoon – soon piki palki, mis suunab palgi lõhenemist. 

 

Vara –  piki palki tehtud renn, mille servad kopeerivad alumist palki. 

 

Müüripalk  – sarikaid kandev pealmine seinapalk. 

 

Sirutuslatid – vertikaalselt loodis prussid või palgid mõlemal pool seina, mis on seotud 

seina läbivate poltidega. 

 

Pärlin – piki maja kulgev kandev palk katusekonstruktsioonis. 
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Joonis 1. Palkseina üldjoonis 

 

1. Materialid 
 

Puuliik 

Tavalised palkmajaehituses kasutatavad puuliigid Eestis on mänd (Pinus sylvestris) ja 

kuusk (Picea abies). Teisi puuliike kasutatakse harva,  märkimist vääriks lehis (Larix) ja 

haab (Populus). 

 

Niiskusesisaldus 

Kuivamisel palgi kuju ja mõõtude muutumisest tekkivate probleemide vältimiseks tuleb 

palgimaterjal kuivatada enne, kui sellest seinapalk valmistatakse. Keskmine 

niiskusesisaldus eelnevalt kuivatatud seinapalgil peab olema enne ehitamist 20±5% 

(mõõdetuna 3 cm sügavuselt). Niiskusesisalduse erinevused puiduosades peaks olema nii 

väikesed, kui võimalik.  

Eestis aktsepteeritakse ka hoonete ehitamist toorest palgist, sellisel juhul võivad aga 

hilisemast materjali kuivamisest tingitud muutused olla suhteliselt suured. 

 

Materjal 

Puit peaks  olema võimalikult terve. Mädanik ei ole lubatud. 

Sine vähene esinemine ei ole ehituslikust aspektist vaadatuna probleemne. 

Metsakuiva palki võib kasutada juhul, kui see on taotluslik. Sellisel juhul putuka-

kahjustusi puidus esineda ei tohiks. 

Palkidelt peab olema eemaldatud kogu koor. 

Elumaja seinapalgi soovituslik keskmine diameeter on 25...30 cm, abihoonete korral 

alampiirmäära ei ole. Ränipuiduga (säsi kõrvalekaldega tsentrist üle 3 cm) puud ei ole 

soovitav seinapalgina kasutada (joonis 2). 
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Joonis 2. Ränipuit. 

 

Keerdkasv (joonis 3) puhul on soovitav kasutada palke, mille: 

parempoolne keerdkasv on maksimaalselt 1:10 (joonis 4);   

vasakpoolne keerdkasv on maksimaalselt 1:20.  

                    
Joonis 3 ja 4. Keerdkasv ja keerdkasvu mõõtmine.                                           

 

2. Konstruktsioon   
 

Vajumised ja kahanemised 

Olenemata sellest, kas kasutatakse korralikult kuivatatud või toorest materjali, tuleb uue 

palkmaja puhul arvestada vajumisega. Vajumise põhjustab palkide kokku tõmbumine 

(mahuline kahanemine) kuivamisel ja puidu kokku surumine. Majakarbi detailide 

paigaldamisel ja siseseinte ehitamisel tuleb jälgida, et need võimaldaksid palkseina 

kõrguste muutusi. Puudulikud teadmised palkseina vajumisest on üks olulisemaid 

palkmaja ehitusprobleeme.  

 
Vajumisruum 

Palkmaja ehitusel tuleb jälgida, et kõik detailid lubaksid puidu ristlõike, s.t. seina kõrguse 

suunas vajumist kuni 3%, s.t. 30 mm ühe meetri kohta (ca 20 % niiskuse- sisalduse 

juures) (joonis 5). Kui ehitatakse toorest palgist, tuleb jätta vajumist 5%. 

 

 
Joonis 5. Palkseina vajumine. 
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Püst-puitkonstruktsioonid 

Ühel ja samal korrusel ei tohiks kasutada samaaegselt nii kandvaid sõrestik- kui 

palkseinu. Mittekandvate sõrestikseinte kohale tuleb jätta piisavalt ruumi vajumiseks. 

Teiste püstiste konstruktsioonide, nagu postid sissekäigu kohtades jms. kohale tuleb jätta 

vajumisruum kiiludega või vajumiskruvidega, mida saab reguleerida vastavalt maja 

vajumisele (joonis 6). 

 

 
Joonis 6. Kiilu kasutamine postil 

 

Katus 

Sarikakatuste puhul on soovitav mitte teha otsaviilud palkidest. Probleemiks osutub 

ebapiisav raskus palkidest otsaviiludele ja sellega seoses võivad palgid hiljem kergesti 

väänduda. Sarikad tuleb kinnitada niiviisi, et need ei lükka vajumisel müüripalki välja. 

Kui hoone otsaviilud ehitatakse palkidest , siis peab ehitamisel arvestama, et katuse 

kaldenurk palkide vajumisel muutub (joonis 7). Tabel 1 näitab katusesarikate nihkumist 

vastavalt maja laiusele ja katuse kaldenurgale. Kui katuse tipu ja müüripalgi vahe muutub 

seinte vajudes rohkem kui 10 mm, tuleb sarikad müüripalgile kinnitada 

“vajumisliuguritega” (joonis 8), mitte naelutada ega kruvida sarikaid otse müüripalgi 

külge.  

 

 

 
Joonis 7. Katusekalle muutub vajudes väiksemaks. 3%-lise vajumise korral muutub 

otsaviilutipu ja müüripalgi kaugus üksteisest vastavalt joonisel toodud valemile. 
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Tabel 1. Katusesarikate nihkumine palkidest otsaviilude 3 %-lise vajumise korral. 

 

Maja laius (mm)              Otsaviilu tipu kõrguse ja maja laiuse suhe 

1:2 1:3 1:4 1:5 

3 000                       31 16 10 7 

4 000 42 22 13 9 

5 000 53 27 17 11 

6 000 64 33 20 13 

7 000 74 38 23 15 

8 000 84 44 27 18 

 

 

 
 

Joonis 8. Sarika kinnitamine müüripalgile vajumisliuguriga. 

 

 

 

Stabiilsus ja kandevõime 

Seinad, mis on pikemad kui 7 m või suuremad kui 18 m
2
, tueks jäigastada tugiseinte, 

sirutuslattide vms. abil (joonis 9). 

 

 
Joonis 9. Seina jäigastamine sirutuslatiga. 
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Avasid ei ole stabiilsuse tagamiseks soovitav ehitada  hoone nurkadesse. 

Ilma tappideta palkseinte otstesse on soovitav panna tenderpost. 

Kahe ava vahe palkseinas ei tohiks olla väiksem kui 80 cm.  

Kui ava on suurem kui 2m, siis on soovitav siduv palk tugevdada järgneva rea palgiga. 

Soovitav on teha avade sisselõikeid mitte üle poole palgi. 

Palkidest laetalad võiksid võimalusel olla tapitud müüripalki (aitab müüripalki hoida 

stabiilsena). 

 

Vastavus kliimatingimustele 

Tähtis on, et palkseinad ei jääks seisma niisketena, st. et katus tuleks paigaldada 

võimalikult kiiresti. Tugeva külgvihmaga kohtades (näiteks mere ääres) võiks eelistada 

maja katmist laudisega, vähemalt nende seinte katmist, mis on kõige suuremas ohus 

(avatud tugevatele tuultele). Teised vahendid selliseks puhuks on nt. laiemad 

katuseräästad. 

 

 

3. Palkseinad 
 

Palgi kuju 

Palkmaja seinapalkidel on läbi aegade kasutatud mitmeid ristlõike vorme (joonis 10).  

 

 
Joonis 10. Erineva ristlõikega ehituspalgid.  

 

Vara 

Tihe vara on tähtis lähtepunkt saamaks soojapidav ja kestev maja. Vara valmistatakse 

kahe erineva kujuga: V- või U-kujuliline vara. Köetavate hoonete puhul peab välisseinte 

vara laius olema vähemalt 8 cm, mööndusega kuni 30 cm lõigus 6,5 cm. Vara peab 

peitma ja kaitsma läbivaid polte, naelu tüübleid, tappe jm. 

Seinapalk peab olema pealt ümar ja  palgi pealne umbes 10 mm kõrgemal, kui ülemise 

palgi varaservad, et vältida vee imbumist varasse (joonis 12). 

Vara serv peaks olema vormitud terava servaga lõikena. U-kujulist vara kuju peetakse 

kõige tugevamaks ja soojapidavamaks lahenduseks. V-kujulise vara puhul tuleb jälgida, 

et saetera ei läheks vara põhjast sügavamale palgi sisse Sügav sisselõige võib põhjustada 

hoone suuremat vajumist (joonis 11).  
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Joonis 11. Alumisel palgil on ebaõnnestunud vara lahendus. Sügavad saelõiked aitavad 

kaasa palgi lõhestamisele.  

 

Vara põhja ja alumise palgi vahele peaks jääma piisav ruum soojustuseks 10...30 mm 

(joonis 12).  

  

 
 

Joonis 12. Vara põhja peab jääma piisav ruum soojustuseks. 

 

Tapid 

Kõik tapid ja ühenduste vormid peavad olema  isenõrguvad ja peaksid ära hoidma 

ilmastikumõjude ja putukate sissetungimise. 

Tappe on mitmeid tüüpe. Eestis praegusel ajal enimlevinud nurgaseotisi ümarpalgi puhul 

on koerakaelatapp (joonis 13). Antud nurgaseotisega hooneid on soovitav ehitada kuni 25 

cm läbimõõduga palkide korral. 

 

 
Joonis 13. Koerakaelatapp. 

 

Suurema läbimõõduga palkide korral on soovitav teha näiteks sadultappi, mis võimaldab 

palkide paremat vajumist (joonis 14). Köetavate hoonete korral on soovitav tappidele 

välisseintes teha sisse ka tuuletapp (joonis 15). 
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Joonis 14 ja 15. Sadultapp ja järsknurk.  

 

Sajand tagasi oli Eestis enimlevinud tappideks pikknurkade puhul järsknurk (joonis 15) ja 

puhtanurga korral kalasabatapp (joonis 16). Kuna mitmed ettevõtted ekspordivad oma 

toodangut, siis on õpitud siin ka tegema teiste maade traditsioonilisi tappe. Üks 

levinumaid on nn norra tapp (joonis17). 

 

                     
 

Joonis 16 ja 17. Kalasaba- ja nn. norra tapp. 

 

Tappide vahelise liitekoha kvaliteet otsustab, kui tihedaks jääb nurgatapp (soojapidavuse 

seisukohast väga olulise kaaluga). Seetõttu ei tohi kokkupuute kohtade vahel olla 

vahesid. Norra- ja sadultapi korral on hea meetod kontrollimaks põskede õieti tahumist, 

jälgimine, et lõikejooned nurkades kohtuvad selgelt määratavates punktides.  

Kahepoolse lõikega tappide korral (näit. järsknurk ja norra tapp) peaks tugevuse 

kaalutlustel palgi kael tapis olema nii lai, kui võimalik. Selleks, et vältida vajumisel palgi 

istumist kaela peale, tuleb kaela alla ja peale jätta vahe. Vahe suurus peaks olema umbes 

3% vähima palgi kõrgusest nurgatapis, kuid mitte väiksem, kui 10 mm. Lõigetest alles 

jääv palgi osa (kael) peab olema mitte vähem  kui 1/3 ristlõikepiirkonnast .Niiskuse- 

sisaldus palgi pähikus (palgi ristseinast üle ulatuv osa, joonis 18) on sageli kõrgem, kui 

niiskuse-sisaldus muudes seinaosades. Seetõttu võib jätta vahe üksteise peal asuvate 

palkide pähikute vahele (vahe suurus on 0,5-1 cm). Nurgatapi osad on näidatud joonisel 

18. 
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Joonis 18.  Nurgatapi osad 

 

Salapulgad 

Salapulkade vahekaugus võib olla kuni 2,5 meetrit (arvestatud on puiduniiskusega 

20±5%) (joonis 19). Toore materjali ja ühepoolse lõikega tapi (näit koerakaela-, 

sadultapp) korral tuleb salapulkasid panna poole tihedamini. Palgi jätkamise korral tapi 

sees tuleb salapulgad lüüa mõlemale poole tappi, võimalikult tapi lähedale (joonis 20). 

Palgil, mida pole kinnitatud tapiga ega sirutuslatiga, peavad salapulgad alati olema 

vähemalt kummagi otsa juures. Salapulk peab olema vähemalt 5% lühem, kui on 

salapulga auk (joonis 19). Soovitav salapulga kuju peaks olema nelja- või 

kaheksakandiline ja tema diameeter peaks olema 30-40 mm. Niiskusesisaldus salapulga 

puidus peaks olema võimalikult sarnane palgi niiskusesisaldusega. Salapulga kaugus 

tapist, avast, eelmisest ja järgmisest salapulga avast ei tohiks olla alla 15 cm. 

 
Joonis 19. Salapulkade asetsemine palkseinas. Lisa pulgaavade kõrgus väldib palgi kokku 

kuivades toetama jäämist salapulga peale. 
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Ehituspalkide jätkamine 

Jätkamine tapis. Soovitav on teha jätkamine tapis (joonis 20). Jätkukohas tuleb palgid 

ühendada roostevaba kinnitusdetailiga (näiteks naelutusplaadi või ehituskobaga), 

vältimaks kuivamise tõttu puidu piki kahanemisel tekkida võivat palkide üksteisest 

eemale libisemist. Jätkatavad palgid “ankurdatakse” salapulkadega.  

 

 
Joonis 20. Palgi jätkamine tapis. 

 

Jätkamine tappide vahel. Valida tuleb palgi jätkamise viis, mis on sobiv antud hoone 

korral. Ajalooliselt on Eestis enimlevinud keeljätk (joonis 21), tihti leidub hoonetel ka 

hammasjätku (joonis 22). Jätkatavad palgid ankurdatakse salapulkadega. 

Jätkukoha peal ja all on soovitatav kasutada tervet palki.  

 

                 
 

Joonis 21. Palgi jätkamine keeljätkuga.       Joonis 22. Palgi jätkamine hammasjätkuga 

 

Tenderpostid 

Tenderpostide ülesanne on seina tugevdada juhul, kui palgi otsas ei ole tappi (joonis 23). 

Samuti saab tenderposti külge kinnitada aknad ja uksed. Tenderposti on soovitav 

kasutada seina ava otsas, kui tapist välja utatuv seinaosa on üle 1m. Tenderposti soone 

kõrgus peab olema avaga sama kõrge. Tenderpost ise peaks olema 3% (värske palgi 

puhul 5%) soonest madalam selleks, et palksein saaks vajuda.  

Rohkem kui 1 meetri kõrguse ava jaoks peaks kasutama T- või palk-tenderposte. T-

tenderposti punni laius peaks olema vähemalt 1/4 seinapaksusest ja ristlõige vähemalt 

30x30mm. Väiksema kui 1 meetri kõrguse ava puhul võib kasutada ka peitetenderposti 

ristlõikega vähemalt 45x45 mm.  
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Joonis 23. Erinevad tenderposti tüübid: T-, peite- ja palk-tenderpost. 

 

Sirutuslaid 

Palkseinte küljelt tugevdamiseks kasutatavate sirutuslaudade ristlõikeks  peaks olema 

vähemalt 2/3 seinapaksusest. Poldid, mis hoiavad sirutuslatte, peavad olema kaitstud 

rooste vastu ja kinnitatud soone sees, mis lubab 3% vajumist (arvestatud on 

puiduniiskusega 20±5%) (joonis 9). 

 

4. Palkseinte monteerimine – ehitise valmimine 

 
Vundament 

Alumiste seinapalkide mädanemise vältimiseks peab vundament olema vähemalt 0,3 

meetri kõrgusel maapinnast. Vundamendi välismõõdud peaksid olema sellised, et 

aluspalgi välimine serv asetseb vundamendist ca 30 mm väljaspool (joonis 24). 

Aluspalgile tuleks võimalusel lõigata veenina.  Vundamendi ja aluspalgi vahele peab 

asetama hüdrotõkke (näit. tõrvapapp) juhul, kui vundament on müüritud või betoonist 

valatud.  

 
 

Joonis 24. Aluspalkide asetamine vundamendile. 

 

Vara soojustamine 

Vara soojustatakse ja tehakse tuulekindlaks spetsiaalsete materjalidega, mida pannakse ka 

tapi sisse. Seda, missugune materjal on soojustuseks parim, pole siiani veel lõplikult 

kindlaks tehtud. Sobivaks peetakse sammalt (näit turbasammal), lambavilla, linavilti, jne. 

Vältimaks vee imendumist vara sisse, peaks soojustusmaterjali (v.a. sammal) asetama 5-

10 mm seina väliskülje poolsest vara servast sissepoole. 
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Uste ja akende paigaldus 

Uksed ja aknad kinnitatakse tenderpostide külge tavalisel viisil. Uksed ja aknad peavad 

olema sama kõrged kui tenderpostid. Aknad ja uksed tuleb kinnitada nii, et kogu 

vajumisava jääks lengi peale. Vajumisava soovitatakse täita kokku surutava 

tihendusmaterjaliga. Teised avad võib täita sama materjaliga, mida kasutatakse varas 

(joonis 25). 

 

 
Joonis 25. Akna paigaldus. 

 

Välisviimistlus 

Välisviimistluseks kasutatav materjal peaks laskma puidul hingata. Sobivad puidutõrv 

ning peits tõrva või loodusliku õli alusel. On olnud näiteid, kus värvitud palkmajad on 

hästi püsinud, kuid on ka olnud palju näiteid, mis kinnitavad vastupidist. Toorest palgist 

ehitamisel tuleks viimistlusega oodata palgi kuivamiseni. 

 

Selgitused 

Kui hoone läheb kohe intensiivsesse kasutusse, siis kõrgete toatemperatuuride juures 

hakkab palk väga intensiivselt kuivama ja on oht suurte lõhede tekkimiseks. Selle 

vältimiseks oleks soodne esimene pool aastat hoida toatemperatuuri mitte üle 15 kraadi. 

Palkmaja palk kuivab ca 2-3 aastat, olenedes palgi läbimõõdust ja ka ilmastikust. 

Kui soovitakse ise materjali varuda hoone ehitamiseks, siis on soovitav puud langetada 

talvel, kevadel kohe sulailmadega palk koorida ja korralikult virnastada. Virnastamisel on 

oluline, et materjal oleks vähemalt 50 cm kõrgemal maapinnast ja palkide vahel oleks 

piisav tuulutus. Kui palgid pealt kaetakse kergkatusega, siis on oluline, et küljed jääksid 

avatuks, muidu on suur sinetuse tekke oht. 


