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„Tänased tehnilised la-
hendused annavad 
palgist ehitamiseks 

palju rohkem võimalusi, kui se-
da sajandite vanustele rehiela-
mutele pilku heites eeldada või-
me,“ ütleb masintoodetud palk-
majade tootja AS Ritsu müügiin-
sener Mari Loorman, kelle sõnul 
peljatakse sageli palkmaja ehi-
tamist linnaruumi eeldusel, et 
sellistele elamutele nähakse de-
tailplaneeringus ette kitsendu-
sed, mis tegelikkuses enamasti 
takistuseks ei saa. „Keelatud ei 
ole palkmaja, vaid selle välja-
ulatuvad ristnurgad, mis on 
omased igale korralikule maa-
majale,“ märgib Loorman.

Näiteks sobib Loormani hin-
nangul linna hästi masintoode-
tud nelikantpalkidest linnanur-
gaga palkmaja, mida 
saab omakorda arhi-
tektuurselt lahenda-
da väga omanäoliselt 
ja samas ka keskkon-
da sobivalt. 

Vähima palkide 
vajumisvaruga ja tu-
gevat liimpuitmater-
jali kandevõimet ar-
vestades saab hoo-
nesse planeerida nii suuri ruu-
me, katusealuseid sopistusi, 
avaraid õhuruume, terrasse kui 
ka rõdusid. Samas tõdeb Loor-
man, et maja projekti valimisel 
on eestlased enamasti pigem 
praktilised, paigutades avarate 
ruumidega hoonesse kõik ele-
mentaarse ja jättes sageli välja 
võimalikud väiksemad kõrval-
ruumid.

Palkmaja tervislikkus
Käsitööna valmivate palk-

majade tootja OÜ Hobbiton ju-
hi Andrus Prangli sõnul on tä-
naseks tekkinud hulk inimesi, 
kes soovivad tervislikuma ja 
energiasäästlikuma elukesk-
konna tagamiseks elada just 
palkmajas. 

Energiasäästlikkust seosta-

takse Eestis viimasel ajal aga 
vaid passiivmaja mõistega. Vii-
mased on kindlale energiasääs-
tu standardile vastavad majad, 
kus väliste energiaallikate hulk 
on viidud miinimumi. „Kui pas-
siivmajas keskendutakse näi-
teks tuulepidavusele jms, siis 
palkmajas ei saa rääkida „väga 
heast“ tuulepidavusest või „vä-
ga heast“ siseõhu reguleerimise 
võimalusest - küll aga regulee-
rub palkmajas õhk loomulikul 
teel,“ märgib Prangli.

Kvaliteetselt ehitatud palk-
majas liigub CO2 välja ja värske 
õhk sisse läbi puidupooride, 
mitte läbi liidete. Passiivmaja 
puhul on paljuski tegu tehno-
loogiliste lahendustega, kus ma-
sinad reguleerivad siseõhku. 
Palkmajas reguleeritakse õhku 
aga iseeneslikult, mis tagab 
värske ja naturaalse siseõhu. 
Tänu viimasele sobivad palkma-

jad ideaalselt allergiate käes 
vaevlevatele inimestele.

Samuti on Prangli sõnul või-
malik tänapäeval toota ka kaas-
aegsesse keskkonda sobivat 
palkmaja. „Kui klient soovib lin-
na kaasaegset maja, siis leitak-
se järgmises faasis sobiv arhi-
tekt, kes kindlasti ei lähene ma-
ja kujundades sellele kui n-ö ta-
rekesele.“

Rääkides üldisest linnapil-
dist, on nii Ritsu kui ka Hobbi-
toni esindajate sõnul kindlasti 
oluline roll maja asukohal.  Eel-
kõige võiks palkmaja rajada lin-
napiirkonda, kuhu see ka sobib. 
Teisalt on oluline kasutada pro-
fessionaalse arhitekti abi. Vas-
tasel juhul ei pruugi maja ümb-
ritsevasse keskkonda kuidagi 
sobituda.

Tarekesest kaasaegse palkmajani
Sageli seostub eestlastele palkmajaga 
standardne ja traditsiooniline elamu. 
Tänapäeva tehnoloogia abil ja koos arhitektiga 
on aga võimalik luua linnakeskkonda igati 
sobivaid originaalseid ja samas tervislikku 
elukeskkonda kindlustavaid palkmaju.

AS-i Ritsu masintoodetud nelikantpalkidest linnanurgaga 
palkmaja, mis asub Tartus Ülenurmel. Arhitekt: Endel Kuus.
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Tiigipuust mööbel säilitab hea välimuse ka vihma käes

Tiigipuu (Tectona grandis ) on suur, heitlehine  troopiline ja kõva 
puiduga lehtpuu. Tiigipuu kasvab peamiselt Indias, Indoneesias, 
Malaisias ja Birmas, kuid ka Aafrika ja Kariibi mere piirkonnas. Ligi 
kolmandiku kogu maailma tiigipuu tootmisest on Birma käes. 
Kiiresti kasvavaid istandusi on rajatud Kesk-Ameerikas (Costa Rica) 
ja Lõuna-Ameerikas. Tiigipuu puit on kollakaspruun ja hea 
tekstuuriga. Seda kasutatakse õuemööbli, paaditekkide, vineeri, 
mööbli ja ka vannide valmistamiseks. Puit on vastupidav isegi õli 
või lakiga töötlemata, kuna sisaldab ise naturaalseid õlisid. Ka 
pärast mitmeid aastaid säilitab tiigipuust valmistatud mööbel 
kvaliteetse välimuse, isegi väljas vihma käes. Seetõttu peetakse 
tiigipuud maailmas üheks kõrgeima kvaliteediga puiduks.

Tumepunasest merantist aknaraam on vastupidav 

Meranti (Shorea) on samuti troopiline puu. Merantit on mitut tooni: 
helepunast, tumepunast, kollast ja valget. Tumepunasel merantil 
on eriti vastupidav puit. Meranti kasvab peamiselt Malaisias, 
Bruneis ja Indoneesias. Meranti puitu on kasutatud mitmeti. Sellest 
valmistatakse spooni ja vineeri, aiamööblit, aknaid ja uksi. 
Tumepunasest merantist aknaraam peab kaua vastu. 

Eebenipuust klaveriklahvid ja malenupud

Must eebenipuu ehk tseiloni eebenipuu ehk eebenidiospüür 
(Diospyros ebenum) kasvab looduslikult Lõuna-Indias ja Sri Lankal. 
Eebenipuud tuntakse eelkõige ta musta puidu poolest. Puu on 
igihaljas ning aeglase kasvuga, puit kõva ja suure tiheduse, peene 
ja ühtlase tekstuuri ja suhteliselt sirgete kiududega. Kõvaduse tõttu 
on eebenipuit üsna raskesti töödeldav, kuid tänu tihedusele ja 
ühtlusele hästi poleeritav, mistõttu 
võimaldab saavutada ülimalt sileda ja 
läikiva pinna. Puidust valmistatakse 
dekoratiivtooteid (eriti treitooteid) ja 
muusikariistu. Traditsiooniliselt 
valmistatakse eebenipuidust musti 
malendeid ja klaveri musti klahve. 
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OÜ Hobbiton juhi Andrus Prangli 
sõnul on tänaseks tekkinud suur 
hulk inimesi, kes soovivad tervis-
likuma ja energiasäästlikuma elu-
keskkonna tagamiseks elada just 
palkmajas. 

Sageli on inimestel Hobbiton 
OÜ juhi Andrus Prangli sõnul et-
tekujutus palkmajast kui iseära-
nis odavast majast. „Tihti küsi-
takse esmalt hinda ning seda 
vaid palkkarkassile, mis moo-
dustab maja koguhinnast ligi 
viiendiku. Seejärel valitakse 
palkmajatootja karkassi hinna 
põhjal ja arvatakse, et see ongi 
põhiline majaehituse kulu.“

Tagatud kvaliteetne 
terviklahendus

Mõnusa keskkonnaga maja 
tootmine saab alguse heast pro-
jektist, milles puitmajatootja 
koos arhitektiga määrab sobi-
vad ilmakaared, vaate ning ees-
kätt maja funktsionaalsuse ehk 
kliendi vajadused ja soovid.

Prangli märgib, et hoopiski 
teine teema on standardlahen-
duste müümine, mida tehakse 
pigem odava hinnaklassiga ma-
jade puhul – peaaegu kõik Ees-
ti puitmajatootjad pakuvad eri-
päraseid lahendusi, näiteks ki-
vimajast kallimaid ja ka odava-
maid projekte.

Seega on kvaliteetse puitma-
ja hinda üsna raske määrata. 
Selle lõplik väärtus võib küün-
dida kallimaks kui kivimaja. 
Küll aga tagab puitelamu tervis-
likuma elukeskkonna, mida ta-
subki eelistada.

Nõrk siseturu nõudlus

Puitmaju eksportivate ette-
võtete müük siseturule on AS 
Ritsu müügiinseneri Mari Loor-
mani sõnul viimastel aastatel 
vähenenud. Eestlane on jäänud 
äraootavale seisukohale. „Kui 
heal järjel olevates riikides on 
nõudlus puidust elumajade vas-
tu järjest kasvanud, siis eestlas-
te seas võib prognoosida ela-
musse investeerijate kasvu taas 
kevadel,“ märgib Loorman, tu-
ginedes Ritsu broneeringutele. 
Enamasti tellitaksegi just ela-
muid.

Probleemiks palkmajade 
ehitamisel võib siinsel turul pi-
dada osa omavalitsuste karmis-
tatud tingimusi ja tõika, et pui-
tu peetakse lihtsaks naturaal-
seks materjaliks, mille kasutus-
võimaluste mitmekesisus on 
mõnevõrra väiksemat tähelepa-
nu pälvinud.

„Vahel reguleerib omavalit-
sus ainult katusekalde ja paari 
muu teguriga ehituse ära ning 
seatakse tingimus, et palkmaja 
ehitada ei tohi,“ kommenteerib 
Andrus Prangli, kelle arvates tu-
leks tervislike eluviiside eesmär-
gil riigis ja konkreetselt omava-
litsustes rohkem propageerida 
just puitmajade ehitust.
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