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vundamendi vahele on kindlasti vaja paigalda-
da hüdroisolatsioon. 

Puidust seinakonstruktsioonide puhul on 
vajalik jälgida, et puitosade pinnad oleksid või-
malikult avatud. Mitmetel hoonetel on seina-
karkassi alumine vöö või siis seina alumine 
palk “sisse valatud”, s.t, et betoonist põranda-
pind on puitosast kõrgemal või siis on vunda-
mendile valatud “kõrgendus”, mille tulemuse-
na seina alumine palk on mitmest küljest su-
letud. Sellistes tingimustes on puidu säilimis-
aega oluliselt lühendatud. 

Puit põrandakonstruktsioonis

Kui hoonel pole keldrit, siis on esimese 
korruse põrand alati olnud suurema ohu piir-
kond ja vanadel hoonetel on esimesena väl-
ja vahetatud just esimese korruse põrandad. 
Selle põhjus on kindlasti nii maapinna lähe-
dusest tingitud kõrgem niiskustase kui ka esi-
mese korruse intensiivsem kasutamine teiste 
korrustega võrreldes. Põrandakonstruktsioo-
ni säilimise juures on kõige olulisem põran-
dapinna kõrgus, võrreldes hoonet ümbritse-
va maapinnaga.

Mida niiskem on maapind, seda kõrgemal 
peab asuma esimese korruse põrandapind ja 
seda parem peab olema tuulutus põranda all. 
Keskmise niiskusega maapinnal võiks põran-
dapinna ja maapinna vahe soojustuse paksu-
sest lähtuvalt olla vähemalt 35–50 cm. 

Põrandakonstruktsioon ise ülevalt alla on 
soovitatavalt selline: põrandalaud (paksus 
28–33 mm), mis on kinnitatud põrandatalade 
(laagide) külge, valmistatud materjalist tuge-
vusklassiga C24, soojustusest lähtuvalt mõõt-
metega 50x150 kuni 50x250 mm. Laagide vahel 
on soojustus vastavalt 100–200 mm, see toetub 
alt tuuletõkkeplaadile (pressitud vill) paksusega 
13–25 mm, mis on omakorda toestatud hõre-
da laudisega. Põrandakonstruktsiooni alumise 
elemendi ja aluspinna vahele peaks jääma tuu-
lutusvahe vähemalt 100 mm. Põrandataladele 

nagu ka teistele paindele alluvatele elementi-
dele on nõue, et nõrgestused (oksad, sisselõi-
ked jms) jääksid survetsooni ehk ülemisse os-
sa. Puitpõranda soojustamiseks ei sobi vahtpo-
lüsterool (penoplast), montaaživahust tooted, 
igasugused plastikmaterjalid jt niiskuse liiku-
mist takistavad materjalid.

Põrandaaluse tuulutuse loomiseks on vun-
damenti puuritud avad läbimõõduga vähe-
malt 75 mm umbes iga 2 m tagant, kusjuures 
tuulutusava ülemine serv peab olema samal 
kõrgusel või madalamal kui põrandakonst-
ruktsiooni alumise laudise alumine külg. Sa-
muti tuleb jälgida, et tuulutusava ei suubuks 
kummaski otsas pinnasesse. Ka peaks jälgima 
õhu liikumistrajektoore põranda all, et vältida 
“umbseid” piirkondi, kus õhk ei liigu. Ei tohi 
unustada, et õhk peab kusagilt tulema ja ku-
hugi väljuma, mis tähendab, et üksikus tuulu-
tusavas õhk ei liigu.

mis igaühega neist väitlema, et selgitada sel-
liste lahenduste puudusi.  

Ruumide põrandad

Sauna pesuruumis, duširuumis (ilma ka-
biinita) ja teistes väga kõrge niiskustasemega 
ruumides võiks puitpõranda asemel siiski ol-
la valatud põrand. Jälgima peaks ainult seda, 
et valatud osa ümbritsevate puitpõrandate all 
oleks tagatud eriti hea ventilatsioon –võimalu-
sel võiks tuulutusava olla vahetult valatud osa 
kõrval. Kui siiski otsustate nendesse ruumides-
se panna puitpõrandad ja/või seinad, tuleb li-
saks aurutõkkele paigaldada märgadesse koh-
tadesse ka veetõke ehk selline materjal, mis ta-
kistab vee läbipääsu konstruktsioonidesse. 

Veetõkke puhul on oluline, et see oleks pai-
galdatud ühtlase, pragudeta kihina, ja kind-
lasti ka see, et puidu niiskusest tingitud ma-
humuutuste korral ei tekiks veetõkkesse pra-
gusid. Veetõkkeks soovitan kasutada ühe- või 
kahekihilisi vastavaid mastikseid või rullma-
terjale. 

Kindlasti ei piisa veetõkkeks immutusva-
hendid ega ka plaatimissegu või vuugitäide. 
Veetõkete juures tuleks jälgida eriti nurgakoh-
tade ja kahe erineva alusmaterjali ühendus-
kohtade lahendusi, sest just seal võivad tek-
kida praod. 

Keldris jäägu puidu ja 
kivi vahele isolatsioonikiht

Lõpuks on jäänud kelder ja vundamendid. 
Vaatamata sellele, et ajaloos on mitmetel juh-
tudel ehitatud puidust vaivundamente ja par-
vesid (Eestis Tartus, mujal Riias, Stockholmis, 
Amsterdamis ja paljudes teistes kohtades), se-
da ei soovitata, sest veetaseme langedes hak-
kavad mitmed mikroorganismid puitu lagun-
dama. Kuidas see toimub, räägime ülejärgmi-
ses artiklis. 

Keldrisse siiski ehitatakse tihti puitriiulid ja 
vahetevahel pannakse põrandatele puitreste. 
Mõlemal puhul tuleks jälgida, et puit jääks kivi-
pindadest võimalikult kaugele ning kui puidu 
ja kivipinnad puutuvad kokku (näiteks riiuli ja-
lad), siis peaks seal vahel kindlasti olema hüd-
roisolatsioonikiht. Keldrites, kuhu aeg-ajalt val-
gub vesi, soovitan puitosa alustada sealt, ku-
hu veepiir ei ulatu, või siis ehitada salved-riiu-
lid muust materjalist. 

Kokkuvõtteks võib öelda: mida rohkem kee-
miliselt töötlemata puitu meid ümbritseb, se-
da parem on elu- ja töökeskkond meie ümber. 
Kuid nagu ikka, peab puitkonstruktsioonide 
puhul jälgima konstruktsiooniliste lahenduste 
nõudeid ja kui neid mingil põhjusel ei õnnestu 
järgida, siis pigem loobuda puidust. 

Võite autorile kirjutada ( kalle.pilt@emu.
ee)  ja selgitada, miks olete näiteks otsusta-
nud puidust hooneosast loobuda.

Järgmises numbris teeme juttu puidu meh-
haanilisi omadusi mõjutavatest teguritest, UV-
kiirgusest kuni majavammini.    TMKE  

 

Mida niiskem 
on maapind, seda 
kõrgemal peab 
asuma esimese 
korruse põrandapind.

Kes ütles, et kõrghoonet ei saa puidust ehitada. Ka kolmekordset 
koolimaja saab rajada puidust. Pildil olev hoone asub Biel'is, Šveitsis.
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S
üvenedes Antarktika uurimise ajalukku 
pisut lähemalt, selgub üllatav tõsiasi, et 
Belgia aktiivsus ei taha kuidagi klappida 

riigi suuruse ja asukohaga. Näiteks oli just Bel-
gia uurimisekspeditsioon (1897–1899) esime-
ne, kes julges sinna talvituma jääda. Samal eks-
peditsioonil sai oma esimese polaarkarastuse 
ka hilisem poolustevallutaja Roald Amundsen. 
Nii et kogemusi ja traditsioone on, samuti taht-
mist neid jätkata.

Viimast kinnitab asjaolu, et Rahvusvahelise 
Polaaraasta 2007–2009 ainus uus uurimisjaam 
Antarktikas on Printsess Elisabethi polaarjaam 
Kuninganna Maudi maal. See on ehitatud või-
malikult keskkonnasõbralikest materjalidest 
ja on esimene nullemissiooniga polaarjaam. 
Nullemissioon tähendab siin seda, et jaama 
kasutamisega ei kaasne CO2 emissioone at-
mosfääri, sest kogu tegevuseks vajalik ener-
gia toodetakse jaama juures olevate kaheksa 
tuuliku ja päikesepatareidega. 

Jaama ehitamise eesmärk oli leida uusi la-
hendusi taastuvenergia kasutamiseks, ener-

giasäästuks, heitvee puhastamiseks ja jäät-
mete töötlemiseks ning katsetada neid ekst-
reemsetes tingimustes. Polaarjaam on ka ot-
sekui magnet, mis tõmbab noori ja nende va-
nemaid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid 
tundma õppima. Jaama valmimisega samal 
ajal alustas tööd nn nullemissiooni klass (class 
zero emission), kus õpilased ja nende õpeta-
jad saavad tutvuda jätkusuutliku arengu põ-
himõtetega, teha katseid, ehitada mudeleid 
jpm. Klassi peamine sihtrühm on 10–18aas-
tased noored ja üliõpilased. Esimesel õppe-
aastal külastas klassi 1700 õpilast kogu Bel-
giast, lisaks kasutati agaralt klassi õppema-
terjale, mida saab alla laadida internetist,  
www.educapoles.org. 

Polaarjaama asukoht ja põhiplaan

Jaam asub merepinnast 1400 m kõrgusel 
graniidist mäeseljandikul. Õhutemperatuur 
seal võib langeda 50°ni ja tuule kiirus ulatuda 
300 km/t. Ehkki jaam on projekteeritud nii, et 
seal saaks elada ka talvel, on see siiski suvine 

Massiivpuidust polaarjaam

Printsess Elisabethi polaar-

jaama hoone põhikonstruktsioon 

on valmistatud liimpuidust, 

seinapaneelid ristkihtpuidust. 

Tegemist on passiivmajaga 

ning põhiline osa vajalikust 

soojusenergiast saadakse 

päikesekiirgusest.

TEKST MÄRT RIISTOP, Puuinfo

FOTOD INTERNATIONAL POLAR 

FOUNDATION (IPF),

MÄRT RIISTOP

Ufolik kuju anti polaarjaamale hoolika 
katsetamisega von Karmani Instituudi tuule-

kanalis, kasutades piirkonna 1:100 mudelit 
ja andmeid tuule kiiruse ning suuna kohta.

Niiskustaseme vähendamiseks põranda all 
on soovitatav asendada pealmine pinnasekiht 
liivaga 50–150 mm (sõltub pinnase niiskusest), 
vältimaks kapillaartõusu aluspinna pealmisse 
kihti. Kilematerjalide paigaldamine liivakihi al-
la ja/või ükskõik kuhu põrandakonstruktsioo-
ni ei ole hea ja vähendab oluliselt põrandate 
eluiga. Mitmed ehitusalal töötavad inimesed 
on väitnud kilede kasutamise kohta teisiti ja 
nii mõnedki soovitavad valada põrandatala-
de alla plaadi või lintvundamendi. Olen val-
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le ära 70–95% selles sisalduvast soojusest. Li-
saks toimub ka sissepuhutava õhu niisutami-
ne kuni 15%ni.

Heitvesi läbib puhastamisel järgmise ahe-
la: anaeroobne bioreaktor (heitmed tualetti-
dest ja köögist, tahked biolagunevad osised 
peenestatakse seejuures heitvee hulka), ae-
roobne bioreaktor (pesuveed ja anaeroobsest 
reaktorist väljuv vesi), fi ltreerimine, aktiivsöe ja 
ultraviolettkiirtega töötlemine. Taaskasutusse 
läheb 75% kasutatavast veest, bioloogiliselt 
mittelagundatav materjal sorteeritakse välja 
ja kogutakse konteineritesse, mis hooaja lõ-
pul viiakse Antarktikast ära.

Hoone konstruktsioon

Hoonel on neli terasest tuge, mille kinnitus-
vardad ulatuvad kuue meetri sügavusele gra-
niitpinnasesse, et vastu võtta hoonele mõju-

nete jaoks. Ristkihtpuidust seinaplaat on suu-
re kandevõimega ja muudab hoone jäigaks, 
erinevalt kipsplaadist võib sellisele seinale ri-
putada kas või külmkapi. Kuigi ristkihtpuit on 
kipsplaadiga kaetud puitkarkass-seinast kal-
lim, on tegemist sisuliselt valmis pinnaga, mis 
ei vaja pahteldamist ja mille võib katta läbi-
paistva viimistlusega, mis laseb veeauru ker-
gesti läbi. 

Sisekliima ristkihtpuidust seintega majas 
on sarnane palkmaja omaga, sein on aga palk-
majast odavam ning konstruktsioonis ei pea 
arvestama asjaoluga, et puidu deformeerita-
vus puidukiududega ristsuunas on pikisuunast 
palju suurem. Paksem ristkihtpuit on kasutusel 
kandekonstruktsioonides, õhem aga fassaadi-
paneelidena. Ristkihtpuidust fassaadipaneele 
toodetakse ka lehisest ja termopuidust.

Hoone seinapaneelid           

Seest väljapoole vaadates koosnevad sei-
napaneelid järgmistest kihtidest: seinakate; 
alumiiniumkilega kaetud paberist õhutihe au-
rutõke; 74 mm paksune ristkihtpuit; 400 mm 
paksused vahtpolüstüreenist plokid; 42 mm 
paksune ristkihtpuit; 2 mm paksune vettpidav 
EPDM membraan; 4 mm paksune suletud poo-
ridega vahtpolüetüleenist matt, mis paikneb 
väliskatteks oleva 1,5 mm paksuse roostevaba 
teraspleki liitekohtade all.

Suure kiirusega jäitesegune tuul võib kaa-
sa haarata ka peenemat või jämedamat kivi-
prügi ja selle segu abrasiivset toimet arvesta-
des kaeti polaarjaama välispind roostevaba te-
rasplekiga.    TMKE  

� Välisseinapaneel 
(soojustuseta), 
sisemine ja välimi-
ne ristkihtpuidu-
kiht on ühendatud 
6 cm läbimõõduga 
pöögist varrastega. 
Varraste jaoks on 
vahtpolüstüreeni 
puuritud avad.

� Praegu valmistuvad teadlased järgmiseks Antarktika suveks, esimene 
rühm stardib 1. novembril. Lisaks teadustööle viiakse läbi ka polaarjaama 
süsteemide viimased katsetused, mis näitavad, kuidas läks talvitumine.

� Ristkihtpuit 
on tugev. Sellest 

valmistatud 
seinaplaat on 

nii suure kande-
võimega, et 

riputa seinale kas 
või külmik.

vaid tuultest tingitud tõstejõude. Hoone põ-
hikonstruktsioon on valmistatud liimpuidust, 
seinapaneelid on tehtud ristkihtpuidust. Rist-
kihtpuit on pisut vineeri meenutav materjal, 
mille kihtideks on serviti kokkuliimitud (sise-
kihtides vahel ka liimimata) puitlamellid. Na-
gu vineeriski on kihte paaritu arv ja puidukiud 
kõrvuti asetsevates kihtides on suunatud tei-
neteise suhtes risti. Ristkihtpuidu paksus võib 
olla üle 200 mm, tavaliselt piirdutakse siiski 
60–80 mm, sest kandevõime on piisav juba 
üsna suurte hoonete jaoks ja soojapidavuse 
annab soojustuskiht. 

Ristkihtpuit

Ristkihtpuidust on nüüdseks ehitatud ku-
ni kaheksakorruselisi maju ja ehitamisel on 
100meetrised tornid tuulegeneraatorite jaoks, 
kuid materjal sobib väga ka väiksemate hoo-

ka akumulaatorite laadimiseks, juhul kui nende 
energiat on vahepeal kasutatud. Akusid püü-
takse siiski võimalikult vähe kasutada, sest iga 
laadimistsükkel lühendab nende eluiga. Pliiaku-
mulaatorite kogumaht on 6000 Ah ja need kaa-
luvad 12–15 tonni. Kõiki neid seadmeid juhib 
programmeeritav kontroller, mille algoritmi väl-
jatöötamine oligi energiasüsteemi projekteeri-
mise üks keerukamaid ülesandeid. 

Kuna tegemist on passiivmajaga, tuleb pea-
mine osa vajalikust soojusenergiast päikese-
kiirgusest. Termopäikesepaneelidest 6 m2 an-
navad soojust lume sulatamiseks, katusel ole-
vad 19 m2 aga soojendavad lumesulavett ja 
taaskasutusse suunatavat vett. Vesi jõuab pe-
suruumidesse, kööki ja pesumasinatesse. Kui 
sooja vett napib, saab seda elektri abil juurde 
teha. Eluruumide kütmise eest hoolitseb sa-

muti päike, üks eeldusi selleks on asjaolu, et 
suve 120 päevast on tavaliselt 100 päeva päi-
kesepaistet. See lubab ruume kütta akendest 
tuleva päikesekiirgusega. 

Aknad koosnevad kokku neljast klaa-
sist, väljaspool üks kaheklaasiline pakett, siis 
400 mm õhuvahet ja seejärel teine kaheklaa-
siline pakett. Loomulikult on tegemist selek-
tiivklaasidega, mis lasevad soojust majja, väl-
ja tagasi aga mitte. Passiivmajale iseloomuli-
kult on akende suurus ja orienteeritus ilmakaa-
rte suhtes hoolikalt läbi arvutatud ja selgus, et 
suvel on pigem oht maja ülekuumenemiseks. 
Seepärast vähendati suurimate akende pinda 
ja suunati need lõunakaarde, kus lõunapool-
keral on päikest kõige vähem. 

Jaama tööks vajaliku energia tagavad ka-
heksa 6 kW võimsusega tuulegeneraatorit, 
mis töötavad kogu aasta. Tuulegeneraatoritel 
on otseajamiga generaatorid ja isekohandu-
vad rootorid, mis tähendab, et need annavad 
energiat tuule väikesel kiirusel ega lülitu väl-
ja ka suure tuulekiiruse korral. Lisaks on jaamal 
110+270 m2 elektrit tootvaid päikesepaneele 
koguvõimsusega 50 kW. Polaarjaamas on pä-
ris palju seadmeid ja elanikke, ent suvekuudel 
on kogu energiatarve vaid 7000 kW/h kuus ja 
talvel, kui elanikke pole ja tegevust on vähem, 
kulub 2000 kW/h kuus. Arvestades seadmete 
suurt hulka ja ja jaama kasulikku pinda 1500 m2, 
on energiatarve väga madal. Avariijuhtumite 
puhuks on kaks 44 kW diiselgeneraatorit.

Ventilatsioon ja jäätmemajandus 

Jaama konstruktsioon on õhutihe ja värs-
ket õhku võetakse sinna juurde läbi soojusva-
heti, kus väljajuhitav õhk annab värskele õhu-

Polaarjaam on 
kahekorruseline, 
mõlemad ehitati 
puidust.
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� Polaarjaama 
elutuba. Polaar-
jaamas on päris 
palju elanikke 
ja seadmeid, kuid 
energiat kulub 
seal suvekuul 
7000 kw/h.

jaam, olles kasutusel novembrist veebruarini. 
Põhjus on lihtne: suur osa talvest, kolm kuud, 
on täiesti ilma päikesevalguseta. Kui arvestada 
veel külma, lumetuisku ja muud sarnast, oleks 
välitöödeks kasutatav aeg üsna lühike. Sise-
ruumides mõõteriistu jälgida võib aga mõnu-
samaski kohas, tänapäeval ei pea selleks enam 
mõõteriista kõrval istuma. 

Jaam koosneb kahest korrusest, alumine 
– ladude ja garaažide korrus – jääb mäesel-
jandiku varju, eluruumide ja laborite korrus 
aga on terasjalgade abil tõstetud kahe meetri 
kõrgusele mäeseljandiku kohale. Nii välditak-
se elukorruse mattumist lumme; alumisel kor-
rusel, kus vajatakse maapinna tasemel sisse-
pääse, tuli sellega paraku leppida. Elukorruse 
põhiplaan on peaaegu ringikujuline, eluruu-
mid ja laborid on ringi välisosas, jaama elute-
gevuseks vajalikud seadmed, juhtelektrooni-
ka ruum, puhastusseadmed ja akumulaatori-
te ruum, paiknevad hoone keskel ja on hooli-
kalt soojustatud, ehkki tegemist on sisesein-
tega. Nii tagatakse neis ruumides vajalik klii-
ma ka talvel, kui eluruume ei kasutata. Jaamas 
saab elada kuni 20 inimest, keskmiselt on ar-
vestatud 12 asukaga.

Polaarjaama energiavarustus

Sven Kerremans Belgia fi rmast Laborelec 
(kontserni GDF Suez arendusfi rma) selgitab, et 
uudsed ei ole mitte süsteemi üksikud kompo-
nendid, vaid viis, kuidas need nullemissiooniga 
süsteemiks kokku ühendati. Kui tavalises võr-
gus on seadmete tarbitav koguvõimsus kolm 
korda suurem kui võrgu toitevõimsus, sest kõik 
seadmed ei ole kunagi korraga töös, siis null-
emissiooniga polaarjaamas on sama suhe 1:10. 
Võimalikuks sai see ainult nii, et seadmed ja-
gati prioriteediklassideks. Kõige olulisemad on 
tuleohutust tagavad seadmed, need saavad 
alati vajadusel kohe energiat.

Järgmine on lund sulatav seade, sest sel teel 
saadav vesi on süsteemi jaoks eluliselt oluline. 
Siis järgneb temperatuuri reguleerimine jne. 
Seejuures tuleb mingi osa energiast suunata 


