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SISSEJUHATUS 

Igamehe suitsusauna-aabits on juhend, mis aitab hinnata ühepere suitsusauna ehitamiseks 

kuluvat raha, materjale, aega ja oskusi. Eelkõige on juhend mõeldud inimestele, kes soovivad ise 

endale suitsusauna ehitada, kuid selle abil on võimalik hinnata ka ostetava suitsusauna hinda ja 

kvaliteeti. Lisaks loodan, et juhend on kasulik ka algajatele ehitusettevõtjatele ning 

palkehituskultuurile üldisemalt – kvaliteetse ja kestva palkhoone ehitamiseks on vaja, et nii 

ehitaja kui klient oleksid teadlikud palkehituse põhimõtetest ja tööde mahust. 

Valisin uurimise objektiks suitsusauna, kuna see on Eesti kultuuris märgilise tähendusega ja 

suuruse ning tehnilise keerukuse poolest sobiv objekt algajale ehitajale. 

Eesti eri piirkondade suitsusaunad erinevad teineteisest mõnevõrra, seetõttu pidasin otstarbekaks 

töö täpsemaks piiritlemiseks valida ühe kindla piirkonna suitsusauna tüübi. Kuna võrokeste 

kogukond algatas 2010 aastal liikumise eesmärgiga kanda vana Võrumaa suitsusaunapärand 

UNESCO vaimse maailmapärandi nimekirja, siis otsustasin valida oma töö aluseks Võrumaa 

suitsusauna, andmaks omapoolset panust UNESCO tunnustuse saavutamiseks vajaliku materjal 

kogumisse. Samas on Eesti eri piirkondade traditsiooniliste suitsusaunade vahelised erinevused 

küllalt väikesed, lubamaks juhendit kasutada ka muude piirkondade saunade puhul. Töö 

kirjutamise käigus ongi saanud üha selgemaks, et Võru suitsusauna eristamine teistest Lõuna-

Eesti suitsusaunadest oleks suures osas kunstlik ja seetõttu tuleks juhendis kirjeldatavat sauna 

tüüpi nimetada pigem Lõuna-Eesti suitsusaunaks. Samal seisukohale on asunud ka saunatavade 

uurijad Võru Instituudist. 

Töö jaguneb nelja ossa. Esimeses osas kirjeldan traditsioonilist Lõuna-Eesti suitsusauna, teises 

osas kasutatavaid materjale, kolmandas osas ehitusvõtteid, neljandas osas esitan eelarve. 

Töö kolmas, ehitusvõtteid kirjeldav osa kujunes plaanitust oluliselt mahukamaks, kuna töö 

käigus selgus, et paljud mulle iseenesestmõistetavad võtted vajavad iseehitaja jaoks pikemat 

selgitamist. Kuna piisava detailsusega palkehitust käsitlevat allikaid, millele iseehitaja toetuda 

võiks, eesti keeles ei ole, pidasin otstarbekaks keskenduda palkehituse põhivõtete üksikasjalikule 

kirjeldamisele, selle asemel, et anda üldist ülevaadet kogu ehitusprotsessist. Seetõttu ei ole töö 

kolmas osa täielik. Juhendi lõppversioonis on plaanis käesolevale lisada veel järgmised peatükid:   
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• Saematerjal 

• Töövahendid 

• Tenderpostid 

• Vahesein 

• Silluspalgid 

• Murispuud 

• Lagi 

• Sarikad 

• Viilud, veelauad 

• Roovitis 

• Laastu löömine 

• Uksed, aknad, luugid 

• Põrand 

• Keris 

• Lavad, pingid 

• Värvimine, tõrvamine 

• Tuleohutus, reovesi 
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1. JUHENDI ALUSEKS OLEVA SAUNATÜÜBI VALIK 

Võrokeste kogukond algatas 2010 aastal liikumise eesmärgiga kanda Võru suitsusaun UNESCO 

vaimse maailmapärandi nimekirja. Sellega seoses on koostamisel suitsusauna ja selle 

kasutustraditsioone kirjeldav andmekogumik. Käesolev juhend on plaanitud osana sellest 

kogumikust.  

Töö käigus on saanud üha selgemaks, et Võrumaa suitsusauna eristamine teiste Lõuna-Eesti 

piirkondade suitsusaunadest oleks küllaltki kunstlik. Omaenese välitööde käigus täheldasin 

tihtipeale Võrumaa naaberkülade saunade vahel suuremaid erinevusi kui Võru- ja Setumaa 

saunade vahel ning ainus Mulgimaa ja Kagu-Eesti saunade märkimisväärne erinevus seisneb 

kerise asetuses. Küll aga on selged erinevused Lääne-, Ida- ja Lõuna-Eesti suitsusaunade vahel, 

seega võiks minu juhendi aluseks olevat saunatüüpi nimetada Lõuna-Eesti omaks.  

Sama keeruline on küsimus, millise ajajärgu suitsusauna nimetada traditsiooniliseks. 

Suitsusaunad olid ja on pidevas arengus. Vanemaid saunu on remonditud ja põhjalikult ümber 

ehitatud ning algset kuju on raske tuvastada. Uute saunade ehitamisel on kasutatud uusi 

materjale ja mujalt tulnud ehitusvõtteid, milledest mõned on üldlevinud. Kuigi segunemine on 

toimunud üha  kiirenevas tempos, näitaks ka 100 aastat tagasi tehtud aegvõte üsna kirevat pilti. 

On mõned üldised tunnused, mis on samad suuremal osal Lõuna-Eesti saunadel, kuid detailides, 

mida sageli tunnetatakse kõige olulisemana,  on saunad väga erinevad. Seetõttu kirjeldab 

käesolev juhend paljustki minu enda subjektiivset traditsioonilist Lõuna-Eesti suitsusauna. 

Loodan, et juhendi lugejad ja kasutajad ei lase end sellest üleliia mõjutada ning jäävad truuks 

oma pere ja kodukoha traditsioonile. 

1.1. Traditsioonilise Lõuna-Eesti suitsusauna tunnused 

Lõuna-Eesti suitsusauna kirjeldamisel lähtun peamiselt 19. saj lõpu ning 20. saj alguse 

ehitustraditsioonidest. Selle ajajärgu saunu on muutmata kujul kõige enam säilinud, seega on 

nende nimetamine traditsiooniliseks üldarusaadav. Seda perioodi võib nimetada suitsusaunade 

kuldajaks – läinud sajandi kahekümnendate aastateni ehitatud saunad olid valdavalt suitsusaunad 
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(Habicht 2008, lk 51). Samuti on selle perioodi saunades juba kasutusel materjalid (saematerjal, 

klaas, sepisdetailid) ja töövahendid (saag ja vastavad töövõtted), mis on ka tänapäeva iseehitajale 

hästi kättesaadavad. 

Ma ei oska välja pakkuda lõplikku vastust küsimusele, kuivõrd kasutada tänapäevaseid 

ehitusmaterjale ja –võtteid. Juhul, kui need ei muuda oluliselt sauna välisilmet, parandavad 

ehitise kvaliteeti ja kestvust ning aitavad kaasa töö tõhususele, olen neid siiski mõeldavaks 

pidanud. Materjalide osas soovitaksin siiski alati eelistada kohalikke vähetöödeldud 

loodusmaterjale. Lähemalt olen neid küsimusi käsitlenud töö teistes osades – materjalide valiku 

ja ehitusjuhendi juures. 

Alljärgnev traditsioonilise Lõuna-Eesti suitsusauna materjalide ja konstruktsiooni kirjeldus on 

koostatud Tamara Habichti raamatu „Eesti Saun” (2008) põhjal. 

 

Sauna tüüp – suitsusaun 

„Lõuna-Eestis, eriti selle kaguosas Võru- ja Setumaal olid sel ajal (1920-ndail aastail – A. 

Ansperi märkus) korstnata saunad veel täielikus ülekaalus.” (Habicht 2008, lk 52) 

 

Sauna suurus - 3×5 m 

„Saunad olid erineva suurusega – suuremates taludes avaramad, väikemajapidamistel 

väiksemad.” (Habicht 2008, lk 26) 

Seega vastavalt vajadusele. Minu tüüpsaun on mõeldud 4–5 liikmelisele perele, sellisel juhul on 

sobiv sauna suurus ca 3×5 meetrit – eesruum 2×3 meetrit ja leiliruum 3×3 meetrit (Tommila 

2005, lk 30; Vuolle-Apiala 2005, lk 92). Suuruse valikul olen lähtunud eeskätt traditsioonilistest 

funktsioonidest nagu pesemine, vihtlemine, ravi, toiduvalmistamine (suitsutamine, kuivatamine), 

sauna kui peokoha funktsiooni olen arvanud mittetraditsiooniliseks. 

 

Ruumide arv - kaheruumiline 

„19. saj teisel poolel, peamiselt aga viimasel veerandil levis laiemalt kaheruumiline saun, mis on 

praegugi Eestis kõige tavalisem” (ibid 2008, lk 20). 

 

Vundament - rajatud nurgakividele 

„Nii ehitati saunad veel 19. saj lõpul ja 20. saj algul ilma vundamendita nagu sajandeid varem” 

(ibid, lk 26). 
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Seinakonstruktsioon - ümarpalgist 

„Eesti saun-ristpalkehitis tehti vanasti tavaliselt tahumata okaspuupalkidest” (ibid, lk 26). 

 

Nurgatapp - järsknurk 

„Viimane (järsknurk – A. Ansperi märkus) levis Eesti taluehitustel läinud (19. – A. Ansperi 

märkus) sajandi teisel poolel, eriti alates viimasest veerandist. ... Nagu teistelgi kõrvalhoonetel, 

püsis ka saunadel ristnurk kauem kui elamutel. Veel paaril viimasel aastakümnel ja mõnikord 

tänapäevalgi (20. saj keskpaiku – A. Ansperi märkus) ehitatakse saunu ristnurgaga. Eriti kehtib 

see Kagu-Eesti kohta.” (ibid, lk 28) 

 

Katusekonstruktsioon - viilkatus 

„Vanemad saunade katused olid nn täiskelpkatused. .... Laiemalt levis viilkatus sellel1 sajandil.” 

(ibid, lk 38) 

 

Katusekate - laastukate 

„Nagu teistelgi hoonetel, hakati sellel (20.) sajandil muistsete sauna katusematerjalide asemel 

kasutama männipuust laaste. Lõuna-Eestis toimus see juba läinud (19.) saj lõpul.” (ibid, lk 38) 

 

Põrand - laudpõrand 

„Läinud (19.) sajandi lõpust alates levisid laudpõrandad” (ibid, lk 29). 

 

Lagi - laudlagi 

Laed tehti „... selle saj kahekümnendaist-kolmekümnendaist aastaist alates juba järjekindlalt 

laudadest” (ibid, lk 35).  

 

Aken – neljaruuduline klaasidega aken 

„Sajandivahetusel levisid juba neljaruudulised saunaaknad” (ibid, lk 59). 

 

Uksed - raudhingedega lauduksega 

„Vanad saunauksed tehti paksudest lõhkelaudadest... Läinud (19.) saj lõpust alates olid uksed 

juba sepa tehtud raudhingedega”. (ibid, lk 59)  

 

                                                 
1 T. Habicht peab siin ja edaspidi „eelmise“ sajandi all silmas 19. ja „praeguse“ all 20. sajandit – A. Ansperi märkus. 
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Keris - lahtise kerisega tellisahi 

„Põline ahjumaterjal – maakivi – asendati Lõuna- ja Ida-Eestis läinud sajandi viimasel veerandil 

tellisega” (ibid , lk 48). 

„Lahtise kerisega tellisahi, sideaineks savi. ... peaaegu ainuvalitsev Kagu-Eestis“ (ibid , lk 52). 

 

Kerise asend - ukse kõrval nurgas, suu ukse poole 

„Põhiline ja ainuvalitsev Kagu-Eestis... „ (ibid, lk 55). 

 

Vee soojendamine – kerisele asetatud pajas 

„Lõuna- ja Ida-Eestis on saunavett kuni viimase ajani soojendatud saunakerisele asetatud pajas” 

(ibid, lk 77). 

 

Lava asend - lava asub leiliruumi tagaseinas 

„Põline ja ainuvalitsev Kagu-Eestis” (ibid, lk 56). See kehtib nii enne 1890ndat kui 1890-1940 

ehitatud saunade puhul. 

 

Lava, pingid, õrred 

Lava kõrgus maast umbes 1 meeter, lae kõrgus lavast ka umbes meeter või veidi enam. (ibid , lk 

59-60). Lava laius ca’ 50cm (ibid , lk 62). 

 

„Lõuna-Eestis lavapuud toetuvad palkide vahele” (ibid , lk 62). 

 

Lava ees olev pink oli tehtud lõhandikpalgist, hiljem lauast, vanemates saunades kinnitus pink 

otsapidi seinapalkide vahele, nagu lavagi (ibid , lk 63). 

 

Tihendus- ja soojustusmaterjal 

Soojapidavuse suurendamiseks sammaldati saunade palgivahed nagu elamutelgi (ibid, lk 28) 

Soojapidavuse kindlustamiseks on laepalkide vahele ja peale pandud sammalt, samblale mulda 

(ibid, lk 35) 

 

Ülaltoodu oli peamiseks lähtekohaks ehitusjooniste (lisa 1) koostamisel. Paljusid detaile ei ole 

Habicht oma töös aga välja toonud, seega tuli jooniste koostamisel toetuda teistelegi kirjalikele 

allikatele, iseenda välitöödel hangitud infole, saunaskäimise ja ehituskogemusele ning 

ehitusmeistrite Uno Rohu ja Tarmo Tammekivi suulistele nõuannetele. 
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2. MATERJALID 

Materjalide valikul soovitan eelistada kohalikke, vähetöödeldud loodusmaterjale. Esiteks 

seetõttu, et traditsiooniliselt on niimoodi toimitud. Liigne tööstuslike materjalide kasutamine 

võib muuta ehitise välisilmet sedavõrd,  et seda on raske traditsiooniliseks nimetada. 

Transpordivahendite arengu tõttu tähendab „kohalik” tänapäeval muidugi mõnevõrra muud kui 

19. - 20. sajandi vahetuses. Mõningate materjalide puhul olen seetõttu majanduslikust 

otstarbekusest lähtudes materjalisoovituste osas mööndusi teinud. Olgu märgitud, et seadustest 

tulenevalt võib mõningaid materjale koguda oma tarbeks ainult oma maalt – sellest lähtuvalt 

võib osutuda möödapääsmatuks vastavaid materjale siiski poest osta. „Kohalik“ võiks selles töös 

tähendada „oma külast”. 

2.1. Ehituspalk 

Traditsiooniliselt on Eestis ehituspalgina kasutatud mändi, kuuske, vähemal määral haaba. 

Põhimõtteliselt sobivad kõik puud, millest on võimalik saada piisavalt pikka ja sirget palki ja mis 

peavad vastu ilmastikule – lehis (rahutu ja rangelt võttes mittetraditsiooniline materjal), pärn, 

sanglepp, tamm, saar jne. 

Kuna lehtpuude ettevalmistamine ehituspalgiks erineb okaspuude ettevalmistamisest küllalt 

oluliselt, siis piirdun männi ja kuuse käsitlemisega. 

Üldiselt peetakse Eestis parimaks ehituspalgiks suure lülipuidu sisaldusega mändi.  

Võrumaalt pärineb soovitus suurema mädanemisohuga hooneid just männipalgist teha: „Laut ja 

riih ja sann vai säntse huunõ, kiä tossu sai ja mädänemist pelksi, nuu tettui kõik pedäjäpuust. 

Kae pedäjäpuu pidä mädänemisele vasta.” (Kaal et al 2005, lk 155) Ümarpalgi puhul ei ole 

lülipuidust nii suurt lugu, samuti on sellise materjali leidmine keeruline. Pigem tuleks lähtuda 

kohaliku materjali kasutamise põhimõttest – kui läheduses leidub head kuusepalki, tuleks seda 

eelistada kehvemale kohalikule männipalgile või kaugelt toodud heale männipalgile. 

Ehituspalgiks parimad männipalgid kasvavad nõmmemetsas, kuusepalgid soometsas 

(Ehituspalgi valik ... s.a.). 
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Käsitööna palkhoonet ehitades on võimalik ära kasutada ka kõveraid palke, kuid kergem (eriti 

algajale) on kasutada võimalikult sirgeid ja ühtlase koondega palke. Vältida tuleks rohkete 

okstega palke, kuna oksakohtade töötlemine on raske. Vana kombe kohaselt on eriti välditud nn 

tulioksi, kuna arvati, et tulioksaga majja lööb pikne või läheb selline palk ise põlema 

(Ehituspalgi valik ... s.a.).  

 .  

Foto 1 Tulioks männil (Allikas: RMK palkide kvaliteedistandard 2010, lk 2) 

Eriti tähelepanelik tuleb olla metsakuiva palgiga – see on tihti mädanikust kahjustatud. 

 

Palgid peavad olema võimalikult sirged. Lubatud on kerged kõverused, järsud ja erisuunalised 

kõverused mitte. Hea ehituspalk on väikse koondega – ladva ja tüve ümbermõõtude erinevused 

on võimalikult väikesed. Koone peaks jääma alla 1cm 1m meetri kohta. Palk peaks olema 

võimalikult oksavaba – oksad tekitavad probleeme palgi märkimisel ja töötlemisel, nõrgestavad 

puitu ja võivad tekitada probleeme hoone vajumisel. Kuni 2 oksa palgi külje ühe meetri kohta 

loetakse väga heaks. Üldse tuleks vältida mäda- ja kuivanud okstega palke. Okaspuupalgid 

peavad olema kitsaste aastarõngastega: 6–10 aastarõngast ristlõike 1cm kohta loetakse heaks 

ehituspalgiks.  

Hea palk on sirge süüga. Keerdkasvuga palgid võivad kuivamisel seinas väänduda. Eriti halvad 

on selles suhtes vasakpoolse keerdkasvuga palgid. Kuigi tänapäeval, kui on korralikult pandud 

salapulki, korralikult varatud ja tapitud, pole väändumise oht nii suur, maksab sellistest palkidest 

siiski hoiduda. Kui vasakpoolse keerdkasvuga palgi kasutamine osutub siiski möödapääsmatuks, 

tuleb selline palk panna alumistesse ridadesse, kus ülejäänud hoone raskus selle kindlamalt 
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paigal hoiab. Parempoolse keerdkasvuga palke võib kasutada kogu ehitises, välja arvatud 

ülemised palgiread. Keerdkasvu suunda saab kuivadel palkidel kergesti määrata 

kuivamispragude suuna järgi. Aseta parema käsi palgile ükskõik kummas palgi otsas. Kui praod 

on suunaga pöidla poole, on tegemist vasakpoolse keerdkasvuga, kui väikese sõrme poole, siis 

parempoolse keerdkasvuga. Kui keerdkasv on suurem kui 1:20 vasakpoolse keerdkasvu puhul 

või 1:10 parempoolse keerdkasvu puhul, siis on soovitav palke ehituses mitte kasutada (2000 

Log Building Standards... s.a., lk 57). 

 
Foto2 Keerdkasvu suuna määramine. Puukiud on suunaga väikese sõrme poole – tegemist 

on parempoolse keerdkasvuga (Allikas: Chambers 2007) 

  
Joonis 1 Keerdkasvu mõõtmine (Allikas: 2000 Log Building Standards... s.a., lk 57) 
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Head ehituspalgid on ühtlase ristlõikega. Võimalusel tuleks vältida ovaalse ristlõike ja suure 

ekstsentrilisusega palke. 

Täiesti kindlasti tuleb kõrvale jätta nii kõva kui pehme mädanikuga palgid – mädanik kahandab 

oluliselt puidu tugevust. Samuti tuleb kõrvale jätta piki- ja ringlõhedega palgid. 

Mõlud, salmilisus, vaigutusjäljed ja muud sarnased vead võiksid minu meelest olla lubatud, kui 

nendega ei kaasne mädanik ja kui vigastused, mis võivad vett korjata, saab panna sissepoole või 

seina ülemistesse ridadesse. 

Ehitada saab väga erineva diameetriga palkidest. Suure diameetriga palkidest ehitamisel 

„kasvab“ sein kiiremini, samuti on väiksem nurgatappide ja varameetrite arv. Siiski soovitan 

eelistada pigem peenemaid palke. Esiteks ei ole (eriti saunasid) traditsiooniliselt väga jämedatest 

palkidest ehitatud – ülemõõdulistest palkidest ehitamine on pigem tänapäevane moehaigus, mis 

ainult osaliselt on seotud seinte suurema soojapidavusega. Teiseks raiskab jäme palk väikese 

hoone puhul palju siseruumi. Kolmandaks on suured palgid rasked – nende tõstmiseks on vaja 

vastavaid mehhanisme või hulka abilisi, mida iseehitajal pole enamasti kuskilt võtta. Võrdluseks: 

kuue meetri pikkuse, ladvast 22 cm läbimõõduga värskelt raiutud männipalgi maht on 0,3 m3, 

sama pika, 34cm ladvadiameetriga palgi maht on 0,66 m3. Männi tihedus värskelt raiutuna on 

700–800 kg/m3 (Saarman, Veibri 2006, lk 65), palkide kaal vastavalt seega 210–240 kg ja 462–

528 kg. Ilma tõstemehhanismideta nii jämedatest palkidest ehitamine ei ole mitte ainult ohtlik ja 

kurnav, vaid mõjub ka töö kvaliteedile halvasti, kasvõi seetõttu, et palgi töötlemiseks maapinnale 

tõstmise asemel kiputakse raskete palkide puhul mõistetavalt eelistama tööd ebakindlatel 

tellingutel. Neljandaks loetakse alla 18cm ladvamõõduga palgid peenpalkideks ja nende hind on 

odavam – sauna puhul julgen soovitada isegi nii peenikesi palke. 
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Foto 3 Ähijärve küla, Lossi talu ligi sajandivanune saun. Peenemate palkide ladvaotste 

läbimõõt on isegi kuni 12–13cm. Saun seisab suurte puude all ja on seetõttu sammaldunud, 

kuid muidu heas korras (A. Ansperi foto) 

 

Kindlasti tuleb jälgida seda, et kõik palgid oleksid võimalikult ühesuguse läbimõõduga (v.a 

mõned eripalgid – vt lisa 2. Palgitabel). Väga suured erinevused palkide diameetris muudavad 

ehitamise keeruliseks ja hoone välisilme ebaühtlaseks. Oluline on, et nii pikkade kui lühikeste 

seinte palkide keskmine diameeter oleks sarnane. Kui palgid järgatakse juba langetades õigesse 

mõõtu, siis tuleb nii pikki kui lühikesi palke lõigata vaheldumisi tüüka- ja ladvapoolsest otsast. 

Vajalike palkide arvu ja mõõtude leidmiseks on mõistlik kasutada palgitabelit (vt lisa 2). 

Viidatud palgitabelisse on kantud ideaalpalgid – sellist valikut on metsast võimatu leida, kuid 

tabeli kasutamine aitab reaalsete palkide hulgast valida parimad ja annab ülevaate vajalike 

palkide arvust. 

Võimalusel tuleks vältida harvesteriga langetatud palke. Harvester kahjustab puidu pealmisi 

kihte kuni paari sentimeetri sügavuselt, nende kahjustuste eemaldamiseks tuleb palk koorida 

sama sügavalt – käsitsi on see aeganõudev töö. Ka spetsiaalse mootortööriistaga on see tarbetu 

lisatöö, lisaks kaob sellega palgi looduslik kuju ja ilu. Kliiniliselt puhta ja sileda pinna 
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saavutamine on tänapäevases palkehituses saanud eesmärgiks omaette, kuid traditsioonilises 

käsitsi ehitamises võiks seda vältida, kuna vastupidavuse seisukohalt pole sel tähtsust. Samuti ei 

ole mõtet välja praakida palke, millel on sinetus, pindmised putukkahjustused, mõlud või muud 

puu kasvamise loomulikku käiku iseloomustavad süütud „vead”. 

Kui vähegi võimalik, soovitan palgid lõigata omaenda metsast.. Aja, mille nii kulutate palkide 

eelvalikule metsas, võidate ehitusplatsil tagasi, kõnelemata uhkusest ja heast südametunnistusest. 

Kui omal metsa pole, tasub küsida kohalikust metsaühistust – igal juhul on soovitav palgid osta 

metsast, nii saate ise määrata langetusaja ja välja valida sobivad palgid. Ka palke laost ostes on 

otstarbekas heade palkide väljavalimisele aega kulutada ja nende eest rohkem maksta. 

 Traditsiooniliselt on Eestis ehitatud tooretest, samal aastal langetatud palkidest. Palgid langetati 

ja veeti metsast välja talvel, kooriti kevadel ja kasutati ehitamiseks sama aasta suvel. (Tihase 

1974, lk 53) 1860ndal aastal sündinud Hurda küla mees Jakob Pähn mäletab: „Sõss lasti neil 

saasta keväjäni. Keväjält, ku lämmi päiv puu lämmäss kütt, sõss naati neid kirvega kuurma. ... 

Sõss panti kooridu puu littu. ... Ku palgi kõik ilusahe är kuivi, vai kuiuda nimä risu jovvaki õs, a 

tõrva ai kül vällä, sõss suvõl mugu raoti hoonõ üless.” (Kaal et al 2005, lk 142) Tänapäeval 

eelistatakse kasutada kuivatatud palki ja sellel on kindlasti teatavaid eeliseid – väiksem palkide 

pragunemine seinas, väiksem vajumine, kergemad palgid. Soovitan siiski kasutada tooreid, poole 

aasta jagu tahenenud palke. Miks? Esiteks on nii traditsiooniliselt tehtud.  Pealegi on toorest 

palki käsitööriistadega kergem töödelda, materjal tuleb odavamalt kätte (võrreldes eelkuivatatud 

palkidega) ja õigeid töövõtteid kasutades jäävad varad ja tapid piisavalt tihedaks – sauna kasutust 

arvestades (rohke vesi, perioodiline kütmine) on konstruktsiooni mõningane ebatihedus isegi 

soovitatav. 

Puude langetamise aja ning kuufaaside, tuule suuna ja nädalapäevade suhetest on palju pärimusi, 

aga praktilisel ehitajal on nendega raske arvestada, kuna need on tihtipeale vastuolulised ja 

piiravad tööde tegemise aega.  

Jakob Pähn Võrumaalt: „Ragumist alustõdi noorõ kuu kuivaga (kuu 1. veerandi lõpul) vai jä 

vana kuu kuivaga (kuu viimase veerandi algul), et sõss saa timä kõva hoonõ. Alustuspäävist ooli 

hüä puulpäiv, tõõsõpäiv ja neläpäiv. Tõõsil  päävil viil võisõ alustust tetä, a riide es tohe. Riide 

oll risunõ päiv, sõss sai risudsõ puu ja risunõ hoonõ.” (Kaal et al 2005, lk 141) Shveitsis läbi 

viidud uurimuse tulemusel leiti teatud seosed puidu kuivamise kiiruse, kuivamiskahanemise ja 

tiheduse ning kuufaaside vahel, mis toetavad ülaltoodu pärimust. Puidu vastupidavuse ja 

kuufaaside vahelist seost ei uuritud. (Zürcher, E., Schlaepfer, R., Conedera, M. & Giudici, F. 

2009) Seega ei saa veel öelda, et on olemas tõsikindel teaduslikult tõestatud seos kuufaaside ja 

puidu vastupidavuse vahel. Kindel aga on, et palgipuud tuleb langetada talvel: talvise puidu hea 
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vastupidavuse tagab puidukahjurite toiduks sobivate süsivesikute muundumine kaitseaineteks. 

(Saarman, Veibri 2006, lk 82–84) 

Ka palkide väljavedu peaks toimuma talvel – nii kahjustatakse kõige vähem loodust ja välditakse 

palkide riknemist, kui need teede lagunemisel metsa seisma jäävad. Kui palke siiski ei õnnestu 

talvel välja vedada, tuleks need metsas kasvõi jämedalt koorida (kasvõi üks kooretriip lahti) ja 

maapinnast lahti tõsta. Vähe tähtis pole seegi, et talvel välja veetud palgid on puhtad – mullased 

palgid nüritavad tööriistu. 

Palgid tuleb koorida kevadel, kui koor on lahti sulanud. Kui soovitakse vältida üraskikahjustusi, 

tuleb palgid koorida varakevadel esimeste soojadega enne üraskite lendu. Üraskid kahjustavad 

ainult puidu pindmist kihti koore all. 

Palkide koorimise põhjalikkus on suuresti maitse küsimus ja sõltub ka sellest, kuidas puud on 

langetatud. Kindlasti tuleb eemaldada kogu koor ja suurem osa mähka, et palgid saaksid kuivada 

ja ei tekiks seenkahjustusi. Kui mõningased mäharibad, mis kuivades pruunistuvad ja mõne aasta 

jooksul maha langevad, väljanägemise poolest sobivad, võib need külge jätta. Sama on ka 

harvesteri jälgedega – kui välja arvata mõningane oht liigniiskuse kogunemiseks ja 

seenkahjustuse tekkimiseks, siis ei sega need ehitamist ega kahjusta säilivust. Kõige parem on 

harvesteri jälgi siiski vältida, langetades puud käsitsi. 

Kooritud palgid tuleb korralikult ladustada – pole harv juhus, et ehitamine lükkub määramatutel 

asjaoludel tulevikku ning hooletus hunnikus palgid kõverduvad ja mädanevad. Palgid tuleb 

ladustada stabiilsele alusele vähemalt 50cm kõrgusele maapinnast, nii et virn on alt tuulduv. 

Palgikihtide vahele asetatakse vähemalt 5cm diameetriga vahepuud ja ka sama kihi palkide 

vahele jäetakse vähemalt 5cm vahed, tagamaks palkide tuulutust igast küljest. Vahepuude 

kaugus üksteisest ja palgi otsast ei tohi olla rohkem kui 60cm vältimaks palkide väändumist. 

Virna laius peab olema selline, et ka keskel asuvate palkide kuivamine ja säilimine oleks tagatud. 

Saetud külgedega palkide ja muu saematerjali puhul on virna soovitatav laius kuni 2,5 meetrit 

(Simpson, Tschernitz, Fuller 1999, lk 29; Tikkanen 2006, lk 17). Ümarpalkide ladustamisel on 

soovitatud vahepuid mitte kasutada ning palgikorrad vaheldumisi risti laduda (Tikkanen 2006, lk 

18). Sellisel juhul on virna laiuseks pikima palgi pikkus. Kuuemeetriste palkide puhul on virna 

laius üle kahe korra suurem, kui saetud palkide puhul soovitatu, samuti ei teki kihtide risti 

ladumisel läbi virna kulgevaid õhukanaleid. Seepärast soovitan ka ümarpalgid ladustada 

vahepuudega kuni 2,5 meetri laiuses virnas. Virn tuleb katta veekindla kattega nii, et palkide ja 

katte vahele jääb õhuvahe. Soovitav on teha kate selliselt, et see kaitseks virna ka külgvihma 

eest. Virnakatte alus tuleks teha iseseisva konstruktsioonina või vähemalt ei tohiks seda palkide 

külge kinnitada kruvidega, vaid naeltega – palkide kuivamisel tekkivate liikumiste tagajärjel 
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murduvad kruvid kergesti ning puusse jäänud murdunud kruvid rikuvad tööriistu. Kui palgid 

jäävad kauemaks seisma, siis tuleb virna ümbert niita heina, et säiliks virnaalune tuulutus, 

kontrollida virna katte korrasolekut ja virna aluse stabiilsust. Viltu vajunud virnas võivad palgid 

väänduda. (Tikkanen 2006, lk 18) 

Ka muu sauna ehitamiseks vajaliku ümarmaterjali hankimisel ja käsitlemisel tuleks silmas 

pidada samu reegleid, mis seinapalkide puhul. 

2.3. Katuselaastud 

Habichti andmetel hakati  20. saj (Lõuna-Eestis juba 19. saj lõpul) katusematerjalina kasutama 

männipuust laastu (Habicht 2008, lk 38). Mõningase terminoloogilise segaduse tõttu on raske 

öelda, mida Habicht (Habicht 2008, lk 38) on silmas pidanud – kas pilbast, mida tõepoolest 

enamasti tehti männist, või laastu, mille materjaliks kasutati nii kuuske, haaba, kui mändi. 

Tänapäevasel iseehitajal soovitan kasutada laastu, kuna selle kättesaadavus on oluliselt parem ja 

hind soodsam. 

Laastu headus sõltub puuliigist, toormaterjali ja laastu lõikamise kvaliteedist. Puuliigi järgi 

valikut tehes tuleb silmas pidada, et männi lülipuit on ilmastikule kõige vastupidavam, kuuse 

rakupoorid sulguvad kuivades ja seetõttu on ta veeimavus väiksem kui männil, haavalaast 

deformeerub kuivades kõige rohkem. 

Lähtuda tuleks samadest printsiipidest, mis palkide puhul: eelistada koha peal saada olevat 

materjali. Kehvale, maltspuidust lõigatud männilaastule eelistada head kuuselaastu, kehvale 

kuuselaastule head haavalaastule. Kuna männilaastu tänapäeval peaaegu ei pakuta, siis tuleb 

valida kuuse- ja haavalaastu vahel. 

Puuliigist enam tähelepanu tuleks pöörata toormaterjali ja laastu lõikamise kvaliteedile. 

Laastupakk peab olema langetatud talvel, sirge süüga, oksa-, mädaniku- ja ränipuiduvaba, 

kitsaste aastarõngastega. Laast peab olema lõigatud võimalikult piki süüd – kui puidukiud on 

liiga suure nurga alla läbi lõigatud, siis on laastu soomused liiga lühikesed ja laast laguneb 

hõlpsasti koost. Ideaaljuhul on laastud lõigatud radiaalselt. Tänapäeval peetakse heaks tooniks 

eemaldada laastu serva jääv kooreriba. Raske on öelda, kuivõrd on tegemist esteetiliste 

kaalutlusega ja kuipalju mõjutab koore sisse kogunev niiskus katuse vastupidavust. Ajalooliselt 

kooreriba eemaldatud ei ole.  

Laastud peavad olema ühtlase paksuse ja laiusega – vastasel juhul on katust raskem lüüa ja see 

tuleb ebaühtlane. Soovitatav laastu paksus on 4–5 mm, laius ca’ 10cm (+/- 2cm). Liiga kitsas 

laast katab liiga vähe, mistõttu katuse tegemine edeneb aeglaselt, liiga laia laastu 
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kuivamiskahanemine on suur ja laast kipub lõhenema ning väänduma. Laastude pikkus on 

ajalooliselt varieerunud küünra (ca 53cm) ja arssina (ca 71cm) vahel, eelistada tuleks lühemaid, 

kuna pikk laast mängib rohkem ja lühema laastu tegemiseks on tootjatel lihtsam kvaliteetset 

materjali leida. Kui aga on teada, et just antud kohas on kasutatud arssinapikkusi laaste, võib 

autentsuse huvides kaaluda sääraste kasutamist 

Kõige parem, kui laast on värske – st lõigatud vahetult enne katuse löömist toorest puust. Talvel 

õigel ajal lõigatud laastupakku on võimalik toorena säilitada suve esimese pooleni. (Velbaum 

2011). Kui laaste ei ole võimalik samal aastal katusele lüüa, tuleb nad korrektselt ladustada ja 

kuivatada. Enne katusele löömist tuleb kuivi laaste niisutada vältimaks nende murdumist ja 

lõhenemist paigaldamisel. 

Laastude puhul ei tohi lubada ulatuslikku sinet ega hallitust. Kuigi sine ja hallitusseened 

iseenesest puitu ei kahjusta, takistavad nad puidu kuivamist ja valmistavad seega puitu ette teiste 

seente rünnakuks. Olulisem on aga see, et sine ja hallitus takistavad laastu kvaliteedi hindamist, 

viitavad sellele, et laast pole olnud korralikult ladustatud ega kuivatatud ning sellise tootja 

muudki töövõtted on kahtlased. 

Ideaalse laastu leidmine võib jääda teostumatuks ülesandeks – tihtipeale ei ole meistril lihtsalt 

võimalik ideaalset toormaterjali saada või siis läheks sellise laastu hind väga kõrgeks. Ilmselt on 

raske leida radiaalselt lõigatud ja täiesti oksatut okaspuu laastu, haava puhul seevastu võiks 

oksatust pidada normiks. Väikesed oksad on lubatud laastu ülemises kolmandikus, need jäävad 

teiste ridade alla peitu. Muude nõuete koha pealt ei tohiks järeleandmisi teha. 

2.4. Sammal 

Sammal on traditsiooniline palkhoone tihendus- ja soojustusmaterjal. Enim on kasutatud 

harilikku palusammalt (Pleurozium schreberi) ja turbasamblaid (Sphagnum). (ERM ... s.a.) 

Tihendusmaterjalina kasutatav sammal peab olema vaba okstest, käbidest ja muust prahist, mis 

võib varade ja tappide kokkusobimist segada. Sammal pannakse seina niiskena. Kuivanud 

sammal on rabe ja seda tuleb eelnevalt niisutada. 

Harilik palusammal on kollakasroheliste lehtedega ja punase varrega pikaealine metsasammal 

kõrgusega kuni 15 cm. Palusammalt võib pidada Eesti kõige tavalisemaks samblaks, kes kasvab 

enamikes kuivemates metsades, harvem niisketes rabastunud ja soometsades koos 

turbasamblaga. Kõige rikkalikumad leiukohad on palumetsas. Palusammalt on 

tihendusmaterjalina tülikam kasutada kui turbasammalt, kuna ta sisaldab rohkem oksi ja muud 

prahti. Palusammal ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. (Eesti taimed... 1998) 
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Foto 4 Harilik palusammal (Allikas: ERM... s.a.) 

 

Turbasambla liike on Eestis 37. Turbasamblad on väga sarnased ja nende määramine nõuab 

eriteadmisi ning mikroskoobi abi. Turbasamblaid iseloomustavad valkjas või punakas värvus ja 

kimpudena asetsevad oksad. Vett võib turbasambla taim endasse imeda kümme kuni 

kakskümmend korda rohkem, kui ta ise kaalub. Seetõttu võib enne transportimist olla mõistlik 

turbasammal mõneks ajaks aunadesse tahenema jätta. Turbasamblad on eranditult niiskete ja 

märgade kasvukohtade taimed, vahel kasvavad ka täielikult vee sees. Turbasamblad on 

palkhoonete tihendamisel enim kasutatud. Suurem osa liike ei kuulu kaitstavate taimede 

nimekirja, kuid seitse liiki kuuluvad punasesse raamatusse. (Eesti taimed... 1998) 
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Foto 5 Turbasammal (Allikas: ERM... s.a.) 

Sambla korjamine ehituse tarbeks on seadustega üheselt reguleerimata. Praegu kehtiva 

Metsaseaduse kohaselt on avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas (riigimetsas) ning 

piiramata või tähistamata erametsas lubatud marjade, seente, pähklite, dekoratiivokste, ravim- ja 

dekoratiivtaimede varumine ilma loomi ning teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi 

jätmata ning tuleohutus- ja metsaomaniku nõudeid järgides. Riigimetsas võib ülaltoodu varumise 

eest tasu nõuda ainult juhul, kui nende saagikuse suurendamiseks on tehtud kulutusi. 

(Metsaseadus 2006, §35) Metsaomanik on kohustatud jälgima, et metsa majandatakse viisil, mis 

muu hulgas ei kahjusta metsa kui ökosüsteemi ja et kõrvalsaaduste kogumisel kasutatakse 

varumisviise, mis ei kahjusta nende kõrvalsaaduste – marjade, seente, ravimtaimede – saagikust 

(Metsaseadus 2006, §42). 

Arvestades, et sambla kogumine ehituse tarbeks ei ole koguseliselt võrreldav sambla kogumisega 

dekoratiivseks tarbeks, et sammal taastub aeglasemalt kui näiteks seened ja marjad ning selle 

suures koguses korjamine võib jätta loodusesse (näiteks metsaomaniku lemmikmetsa) pikalt 

püsiva jälje, et erametsaomanikul on õigus oma metsast sambla kogumise eest tasu nõuda, 

soovitan kindlasti enne sambla korjamist metsaomanikuga selles kokku leppida, koguda sammalt 

väikeste laikudena, turbasammalt aga näiteks kraavipervedelt, kust selle eemaldamine on pigem 

metsaomaniku huvides, kuna takistab kraavide kinnikasvamist. Kindlasti ei tohiks sammalt 

korjata looduskaitsealadelt. Viimasel viisil toimides on suurem tõenäosus, et kogemata ei korjata 
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punasesse raamatusse kuuluvaid turbasambla liike. Kaitseala puhul tuleb luba küsida kaitseala 

valdajalt. 

2.5. Kasetoht 

Kasetohtu on Eestis kasutatud maja ehitamisel niiskusisolatsiooniks ja katusekattematerjaliks. 

Minu kogemuse kohaselt on õige aeg kasetohu kogumiseks hiliskevadest suve esimese pooleni – 

sõltuvalt ilmadest ja kasvukohast. Tohukogumise aeg algab, kui puud on juba täies lehes. Muul 

ajal on kvaliteetse tohu kogumine raske ja rikub asjatult puid. Toht peab olema terve, ilma 

aukude ja pragudeta ja elastne. Sellist tohtu saab sirgetelt, oksavabadelt ja ilma korbata tüvega 

kaskedelt. Sobivaid puid võib leida tihedamast kuuse-kase segametsast. Pole mõtet vaevata 

ennast väga jämedate korbavabade tüvede otsimisega – 16cm diameetriga tüvelt saab juba 50cm 

laiuse tohuriba, mis vundamendi hüdroisolatsiooniks on enamasti piisav. Tohtu on kõige parem 

korjata kasvavatelt puudelt. Puu langetamisel saab koor kukkudes üldjuhul niipalju kannatada, et 

hoolimata heast ligipääsust tüve kogu pikkusele ei ole saak suurem, kui näiteks redeli abil seisvat 

puud koorides. Tohu võtmine ei kahjusta puud oluliselt. Puu eluks vajalike toitainete transport 

toimub koore all olevas mähakihis, mis on nii paks, et selle läbilõikamine nõuab pühendunud ja 

sihikindlat pingutust. Puu kasvatab kooritud kohale korba, mõnedel andmetel isegi uue tohu. 

Kooritud puude hilisemal saagimisel ei ole täheldatud ka puidu kvaliteeti vähendavaid 

kahjustusi. Kuid kindlasti on tohu koorimisel mingi mõju puude kasvukiirusele ja vastupanule 

haiguste suhtes.  

Tohu kogumiseks lehtedena tuleb teha noaga kaks ringlõiget üksteisest soovitud tohulehe 

pikkuse kaugusele ja üks sisselõige piki puud kahe ringlõike vahel. Lehe laiuse määrab puu 

diameeter. Sisselõike sügavus on 2-3 mm, nuga peab olema terav, et toht kogu lõike ulatuses 

täielikult läbi lõigata. Toht hakkab sisselõike kohal ise lahti lööma, vajades ainult natuke käe või 

noa kaasabi. Kui toht on kinni, siis võib puidust talvaga tohu ja mäha vahel libistades tohulehe 

lahti kangutada. Üldiselt on tarvidus selle abivahendi järele märk valest tohuvõtmise ajast. 

Oluline on kogutud toht kohe vajutuse alla panna. Mõne tunni jooksul (kuiva päikeselise ilmaga 

kiireminigi) hakkab toht rulli kiskuma. Rulli keeranud tohulehe sirgestamine on tülikas lisatöö. 

Tohulehed tuleb paari kaupa kokku panna, sisemised küljed vastamisi. Kui metsas viibitakse 

kauem, siis tuleb toht vajutuse alla panna juba metsas, kasutades selleks näiteks kahte raami, 

mida omavahel nööriga kokku sidudes saab tohu vajutuse alla panna. Lihtsam on tohtu vajutuse 

alla panna lõplikus ladustuspaigas, ladudes tohulehed siledale alusele, nende peale lauad ja 

laudadele raskused. Vajutusraam peab ulatuma üle tohulehe otste. Toht säilib kaua elastsena ja ei 
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lähe hallitama, kui seda hoida jahedas, tuulutatavas kohas. Niiskes hakkab toht hallitama, 

kuivades siseruumides kuivab rabedaks. 

Tohu, nagu samblagi, kogumine on seadustega üheselt reguleerimata. Kuna tohu kogumine jätab 

loodusesse püsivama jälje, kui sambla kogumine, siis tuleb tohu kogumine kindlasti kokku 

leppida metsaomanikuga. Soovitav on tohtu koguda puudelt, mis plaanitakse lähiajal maha 

raiuda. 

2.6. Liiv, kruus, savi, kivid 

Ülaltoodud materjalid on vajalikud sauna vundamendi, soojustuse ja kerise rajamiseks. Kuigi 

nende kogus ei ole puitmaterjali kogusega võrreldes suur, võivad nad suurte transpordikulude 

tõttu osutuda üsna suurteks kuluartikliteks. Paremal juhul on võimalik need materjalid leida oma 

krundilt või lähikonnast. 

Maapõueseaduse kohaselt on füüsilisest isikust kinnisasja omanikul õigus talle kuuluva 

kinnisasja piires kaevandamisloata võtta ülalloetletud materjale isiklikus majapidamises 

kasutamise eesmärgil, kui need ei ole maavaravaruna arvele võetud. Materjalide viimiseks sama 

isiku teisele kinnisasjale on juba vaja Keskkonnaameti nõusolekut. (Maapõueseadus 2004, §59) 

Teise isiku kinnisasjalt võib maavarasid ilma kaevandamisloata hankida ainult juhul, kui need on 

kaevandatud ja üle jäänud ehitus-, maaparandus- või põllumajandustööde käigus, kuid ka sel 

juhul on vaja Keskkonnaameti luba (Maapõueseadus 2004, §60). 
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3. EHITUSJUHEND 

3.1. Koha valik 

Hoonete asukoha valikul lähtuti ajalooliselt sellest, et eluhooned ehitati võimalikult hea – kõrge, 

kuiva − koha peale, ülejäänud hoonete asukoha valikul peeti silmas nende kasutamise mugavust 

ja maa otstarbekat kasutamist – kallihinnalist põllu- ja aiamaad hoonete alla ei raisatud. 

Tuleohutust silmas pidades on saun ehitatud teistest hoonetest kaugemale (Habicht 2008, lk 14) 

ja saunatoiminguteks vajaliku vee kättesaadavuse huvides võimaluse korral veekogu lähedale 

(Kaal et al, lk 162). 

Kahte viimast põhimõtet tasub ka tänapäeval sauna asukohta valides järgida. Sauna asetusest 

ilmakaarte suhtes kindlaid reegleid pole, kuid sauna võiks paigutada nii, et sissepääs oleks 

suunatud läände – õhtupäikese poole. Lisaks võiks saun olla varjatud võõraste pilkude ning 

valdavate tuulte eest. Palkhoone pikaealisuse tagamiseks peavad hoone konstruktsioonid saama 

kuivada – suurte puude varjus ja märja/madala koha peal on see raskendatud, selliseid kohti 

tasuks vältida. Hoone vundamendi rajamise kergendamiseks peaks vältima pehme pinnasega 

kohti. 

3.2. Ehitusplatsi organiseerimine, abivahendite valmistamine 

Ehitusplatsi hoolikas ettevalmistamine ja organiseerimine muudab ehitamise mugavamaks ja 

kiiremaks. Pidevalt jalgu jääv mullahunnik, kadunud tööriistad ja prahine ehitusplats tekitavad 

negatiivse emotsiooni, mis terve ehituspäeva ära rikub. Selliste pisiasjade kõrvaldamine ehituse 

käigus kipub keeruline olema, sest alati on midagi tähtsamat teha. Seega peab neile juba alguses 

tähelepanu pöörama. 

Hea ehitusplats on tasase pinnaga, vundamendi rajamisel ülejäänud pinnas tuleb teisaldada. 

Hoone ümber peab igas küljes olema vähemalt kolm meetrit vaba ruumi mahutamaks tellingud ja 

palgipukid, võimalusel rohkemgi, et oleks võimalik palkidega vabalt manööverdada. Ehitusmaa 
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piiri taha asetatakse palgivirnad – pika külje palgid pika külje kõrval, lühema külje palgid 

lühema külje kõrval. Kui ehitusplats on varakult teada, võib palgid peale koorimist kohe sinna 

virnastada. Virnade kõrvale peab jätma piisavalt ruumi, et ehituse ajaks palgid madalamatesse 

virnadesse laiali tõsta – see hõlbustab sobiva palgi otsimist. Hoone kolmandas küljes ehitusmaa 

piiri taga peab olema koht puidujäätmete ladustamiseks ja püstiasendis töötamiseks sobiva 

kõrgusega stabiilne laud, mille peal hoida ja hooldada tööriistu. Paha ei tee, kui laud on kaetud 

kerge katusega kaitsmaks tööriistu vihma eest. Kui ehitamine toimub muudest hoonetest väga 

kaugel, võiks katusealune olla suurem, et seal leiaks varju vihma korral ja puhkepauside ajal. 

Piisavalt suured koormakiled, millega saju korral hoone ja laialitõstetud palgivirnad kinni katta, 

kiirendavad tööd – lühiajaline sadu palke ei kahjusta, kuid märgade palkidega on ohtlik ja 

ebamugav töötada – katete olemasolul saab kohe peale sadu tööga pihta hakata. Kui ehitusaeg on 

piiratud, tasub mõelda kergkonstruktsioonis varikatuse rajamisele hoone kohale, et saaks ka saju 

ajal tööd teha. Tõenäoliselt kasutate ka elektritööriistu, sel juhul on vaja läbi mõelda elektri 

saamine ehitusmaale. 

Väga olulised on korralikud palgipukid. Nende puudumine avaldab halba mõju nii 

tööviljakusele, tööohutusele kui töö kvaliteedile. Pukid peavad olema tugevad, stabiilsed, 

teisaldatavad, paraja kõrgusega – pukile asetatud palk peab jääma põlvedest veidi kõrgemale. 

Hoone igas küljes võiks olla kaks palgipukki, et neid ei peaks pikalt tassima. Kõige lihtsamini 

valmistatav pukk on härgpakk – pakk, mille ühte otsa on saetud kiilukujuline lõhe. Härgpakk on 

samas ka kõige ebastabiilsem töötasapind. Lahendus on paku maa sisse kaevamine, kuid sel 

juhul jääb ta varem või hiljem tööle jalgu. Kolmjalgpukk on lihtne teha, hästi tehtuna piisavalt 

tugev ja stabiilne (eriti ebatasasel pinnal). Nelja jalaga pukki on keerulisem valmistada, 

ebatasasel pinnal kipub ta kõikuma, kuid tasasel pinnal on see kõige mugavam ja mitmekülgsem 

pukk. Lisaks muudele ülesannetele saab nelja jalaga pukki ehituse edenedes kasutada ajutiste 

tellingute või kasvõi saunalava alusena.  

   

Joonis 2 Härgpakk, kolmjalg, nelja jalaga pukk (A. Ansperi joonis) 
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3.3. Vundament 

Traditsiooniliselt ei ole saunale vundamenti tehtud, hoone on püstitatud nurgakividele (Habicht 

2008, lk 26). Külmakerke tõttu vajuvad nurgakivile püstitatud hooned varem või hiljem viltu. 

Vajumise ulatus ja kiirus sõltuvad pinnase tüübist. Sellest veast oldi teadlikud juba vanasti: „A 

vanast oll õnnõ tuu häda, et huunõ tükke viriläss vaoma. Sõss määnäst hundamenti nääle ala 

tetä es, mugu nukkõ ala panti kivi, et sain alt edimält tasanõ saa. Peräkõrd näet vaivu kivi är 

maa sisse, ku keväjält maa pehme oll. Sõss tuu kõvõrass vaomine neh tull. Üts kivi vaivu rohkõp, 

tõõnõ vähämb. Mõnikord vaivu jo alumanõ kõrd palkõ ka är, a ess hoonõ tuuperäst ümbre lää 

es. Oll virril miä oll. Vanna krampnukka murra õs ni ruttu är es.” (Kaal et al 2005, lk 153 & lk 

162) Siiski hakati vundamente saunadele tegema alles 20. saj teisel kümnendil (Habicht 2008, lk 

26). Tõenäoliselt peeti vundamendi rajamist nii tülikaks tööks, et eelistati vajunud hoone tõstmist 

ja uute nurgakivide panemist ning hoone vajumisele ei pööratud tähelepanu senikaua, kuni hoone 

funktsionaalsus säilis. 

Iseenesest ei tee mõningane vajumine palkkonstruktsioonile veel häda, eriti suitsusauna puhul, 

kus puuduvad elektrijuhtmestik ja veetorustik. Tõsisemad probleemid tekivad siis, kui vajumine 

on nii suur, et alumine palgirida satub liiga maapinna lähedale ning pinnaseniiskus ja sadevee 

pritsmed loovad soodsad tingimused seenkahjustuste tekkimiseks. Kindlasti toob vajumine 

endaga kaasa ka uste kinnikiilumise. Seega on hoone pikaealisuse ja mugava kasutamise huvides 

mõistlik ehitada vundament. Kindlasti peab tegema vundamendi kerise alla − müüritud keris 

praguneb vajumisel ja muutub tuleohtlikuks. 

Soovitan vältida massiivseid, valatud vundamente. Piisab kui iga nurgakivi kohale tehakse 

kaevis, mis täidetakse kivide ja kruusaga ning tihendatakse (Eesti standard. EVS-EN ISO 

13793:2004. 2004, lk 9). Kaevise sügavus sõltub pinnase tüübist ja niiskusrezhiimist – kruusasel 

ja jämeliivasel ning kuival pinnasel on külmakerke oht väiksem, savisel ja peenliivasel ning 

niiskel pinnasel suurem. Üldiselt peetakse piisavaks kaevise sügavuseks Eestis 1,2 meetrit 

(suuline vestlus ehitusinsener H. Priksiga, 09.03.2011). Kui sellise sügavusega kaevise rajamine 

tundub ebaotstarbekas, tuleks kindlasti eemaldada vähemalt pealmine pehme pinnasekiht. 

Kaevise läbimõõt peab olema veidi suurem nurgakivi mõõdust. Nurgakivid peavad olema sellise 

kuju ja suurusega, et alumine palk jääks maapinnast vähemalt 30cm kaugusele ja kivi pealmine 

pind pakuks alumisele palgile piisavalt laia ja siledat toetuspinda. Palkide läbimõõt nurgatapi 

kohal on 15cm, seega on 15x15cm suurune toetuspind piisav. Nurgakivid peavad olema 

horisontaaltasapinna suhtes loodis – mida täpsemalt, seda parem, kuid mõnesentimeetrise vea 

pärast ei tasu muretseda – see tasandatakse juba esimeste palgikordadega. Piisav täpsus on 
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saavutatav sirge laua ning vesiloodi abil. Kui ehitusplats asub kallaku peal, tuleb esmalt paika 

seada kõrgeima nurga kivi ja võtta see loodimisel baastasapinnaks.  Hoone valmides täidetakse 

nurgakivide vahe maakivide kuivlaoga ja tihendatakse saviga – nii säilib hoone alune tuulutus ja 

on välditud tugev tõmbetuul. Kivide asemel võib nurgakivide vahele kuhjata kruusast või muust 

hästidreenivast materjalist valli, jättes valli ja alumise palgi vahele kindlasti tuulutusvahe. 

Kerise alune kaevis peab kindlasti ulatuma 1,2 meetri sügavusele ja olema igast küljest 10−20cm 

laiem kui kerise alusplaat. Kaevis täidetakse kivide ja kruusaga paarkümmend sentimeetrit 

maapinnast kõrgemale, tasandatakse pealt ja tambitakse kõvasti kinni. Selle peale asetatakse 

hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsiooni peale valatakse betoonist kerise alusplaat paksusega 

vähemalt 10cm. Plaadi pealmine pind peab ulatuma samale kõrgusele kui nurgakivide 

loodimispind. 

Kui valitud ehituskohas on väga huumuseline pinnas, siis on soovitatav see huumuskihi 

sügavuses ja hoone gabariitidest veidi laiemalt ära koorida ja täita kruusaga. Seejuures tuleb 

jälgida, et kaevise põhja kalded soodustaksid vee äravoolu hoone alt. Nii piirame taimestiku 

kasvu ja väldime niiskuse kogunemist hoone alla.  

Nurgakivide ja kerise alusplaadi mõõtmed ja paigutus on toodud joonisel 3. Traditsioonilist ja 

lihtsat viisi hoone mõõtude märkimiseks maapinnale kirjeldab Jakob Pähn: „A vanast ku hoonõt 

naati tegemä, sõss lüüdi uma saiba pistü. Ega huunõ nuka kottalõ uma saavass. Sõss otsiti pikk 

õõgõv roodass. Tuuga mõõdõti ütest saibast risti üle huunõ tõistõ saibahe. Sõss tetti kirvõga täht 

manu ku pikk oll ja mõõdõti tõisist saibist jäl risti üle huunõ. Ku mõõdu ütte lätsi, sõss oll 

alustuss õigõ.” (Kaal et al 2005, lk 142) 
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Joonis 3 Sauna nurgakivide ja kerise alusplaadi plaan (A. Ansperi joonis) 

(Märkus: siin ja edaspidi on joonistel kõik mõõdud antud sentimeetrites) 

See viis on sobiv, kui märgitavaid punkte on vähe, neid märgitakse ühe korra ja ehitamisel ei 

järgita projekti – täpselt nii nagu vanasti tehti. Puulati asemel on loomulikult mugavam kasutada 

mõõdulinti. Kui soovite ehitada projekti järgi ja vältida olukorda, kus reaalsus ja juhend ei lange 

kokku ja viimane seetõttu kasutuks muutub, tuleks kasutada täpsemat viisi punktide 

märkimiseks. Märktarade rajamine tundub keerukas ja töömahukas, kuid kui need on rajatud ja 

punktid ühe korra märgitud, on ilma täiendavate mõõtmisteta määratud punktid kaeviste jaoks, 

punktid nurgakivide ja alusplaadi jaoks, nurgakivide ja kerise alusplaadi kõrguste ning esimese 

palgirea palkide asetuse tarvis. Märktarade süsteemi rajamist kujutab joonis 4. 

Märktara võib ehitada käepärasest materjalist, peaasi, et ta oleks stabiilne, umbes poole meetri 

laiune ja püstavaiade pikkus lubaks tara kindlalt maa sisse lüüa nii, et rõhtlaud jäävad 30cm 

(nurgakivide) kõrgusele maapinnast (rõhtlauad võib kinnitada ka peale postide sisselöömist). 

Tarad paigutatakse hoone asukohast umbes kahe meetri kaugusele, et need ei segaks 

kaevamistöid. Tarad paigaldatakse sellise täpsusega, et seina telgjoonte pikendused mahuksid 

vastava tara vahele – lubatud viga on võrdne värava laiusega ja rõhtlaudade ülemised servad 

looditakse ühele kõrgusele. Kuna märktarad asetsevad üksteisest kuni 10 meetri kaugusel, siis on 

loodimiseks vaja kas voolikloodi või (laser)nivelliiri. Kui ehitusalune pind on kaldega, siis 

alustatakse loodimist kõige kõrgemast nurgast. Märktarade vahele tõmmatakse nöörid, 
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nurgapunktid leitakse nööride ristumiskohtade vahekaugusi ja diagonaale mõõtes. Kui nööri 

asukoht märklaual on leitud, lüüakse sinna nööri kinnitamiseks nael või kruvi. Nöörid tuleb hästi 

pingule tõmmata, jälgides samas, et märktarad paigast ei liiguks. 

Kaeviste tarvis võib punktid maapinnale kanda silma järgi või loodi abil. Kaeviste tegemise 

ajaks võib nöörid eemaldada. Kui kaevised on tehtud ja täidetud, pannakse nöörid tagasi. 

Nurgakivid sobitatakse nööride ristumiskohtade nii, et nad nööre ei puuduta. Mõnesentimeetrine 

viga püstsuunas on lubatud, see parandatakse esimeste palgiridadega. Kerise alusplaadi kõrgus 

on samuti määratud märkenööriga. Esimese rea palkide paigale asetamisel jälgitakse, et palkide 

tsentrijooned ühtiksid märknööridega – sel viisil on tagatud palkide täpne asetus, ilma, et 

peaksime uuesti nende vahekaugusi ja diagonaale mõõtma. Nöörid ja tarad võib lõplikult 

eemaldada, kui esimese rea palgid on kindlalt paigas. 

 
Joonis 4 Sauna nurgakivide ja kerise alusplaadi märkimine märktarade abil. Joonise 

selguse huvides on ära jäetud kerise alusplaadi märkimiseks vajalikud märktarad ja -

nöörid (A. Ansperi joonis) 

3.4. Nurgatapp 

Järsknurka hakati Eesti taluehitiste juures kasutama alates 19. saj teisest poolest (Habicht 2008, 

lk 28). Järsknurka on eriti mugav teha sae abil, seetõttu levis ta laiemalt koos sae 

kasutuselevõtuga ja muutus valdavaks üle kogu maa (Tihase 1974, lk 54). 
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Ümarpalgile järsknurktapi tegemine eeldab tapikohtadelt palgi külgede siledaks tahumist. Seda 

võib pidada kõige töömahukamaks osaks palgi ettevalmistamisel. Märgitud tapi täpne 

väljalõikamine on see-eest lihtne ja kiire.  

Püsthammaste abil on järsknurktappi võimalik muuta eriti tihedaks, kuid see muudab tapi 

märkimise ja välja lõikamise oluliselt keerukamaks. Nii suur tihedus pole sauna puhul oluline, 

mõningatel andmetel võib see isegi kahjulik olla (vestlus T. Tammekiviga, 15.03.2011). Piisava 

tihedusega tapi saame tapi seespoolsele küljele lõigatava soojatapi abil. Soojatapi kasutamisel 

tuleb hoolikalt jälgida, et see tihedalt samblaga topitaks. 

 

  

Joonis 5 Järsknurktapp koos soojatapiga (A. Ansperi joonis) 

3.5 Palkide valik, palkide asetus seinas 

Enne kui saame hakata palke seina panemiseks ette valmistada, tuleb otsustada, milline palk 

millisesse kohta sobib. Lisaks palgi pikkusele tuleb arvesse võtta ka tema ladva ja tüve 

diameetrit, koonet, kõverust, funktsiooni – kas tegemist on lihtsalt seinapalgi või murispuuga 

jne. Õigest palgi valikust sõltub, kas saame teha piisavalt tugeva tapi, laia vara, kas seinad 
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kerkivad ühtlaselt, kui palju lisatööd tuleb teha palgi sobitamiseks mõnda kindlasse kohta jne. 

Lühidalt kokku võttes määrab palkide valik ära selle, kui kvaliteetse palkseina me ehitame ja kui 

palju selleks aega kulub. Traditsiooniliselt on neid oskusi antud edasi meistrilt meistrile ja 

lähenetud palkide valikule kogemuslikult. Kogemuse puudmisel võivad tekkida probleemid, nii 

nagu selle sajakonna aasta vanuse sauna puhul Võrumaal Mäe-Suhka külas (Foto 3). 

 
Foto 6 Seinamustri radikaalne parandus Mäe-Suhka küla saunal (A. Ansperi foto) 

Ameerika palkehitaja Robert W. Chambers on välja töötanud valemid, mille abil on võimalik 

otsustada palkide asend seinas ka eelneva kogemuse puudumisel. Valemite kasutamine lihtsustab 

ja kiirendab tööd ka kogenud palkehitaja jaoks. Chambersi valemeid selgitav tekst ja joonised 

põhinevad raamatul „Log Construction Manual” (Chambers 2003).  

3.5.1. Palkide asetus seinas 

Chambersi valemi kasutamiseks tuleb palgid seina asetada kindla korra järgi (joonis 6). Iga ringi 

alumiste palkide (joonis 6, A ja B) latvu tähistatakse tinglikult L1 (latv 1) ja tüvesid T2 (tüvi 2), 

ülemiste palkide (joonis 6, C ja D) latvu L2 (latv 2) ja tüvesid T2 (tüvi 2). Iga järgmise ringi 

palgid on vastassuunalised eelmise ringi palkidega (joonis 7). Latvade ja tüvede tinglikud 

tähistused jäävad samaks. Niimoodi moodustavad palgid seinas kindla mustri (joonis 8). 

Palgimustri parema jälgimise huvides on soovitav ehituse käigus latvade ja tüvede tähistused 

palgiotstele kirjutada. 
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Joonis 6 Esimese palgiringi palkide laotusmuster (A. Ansperi joonis) 

  
Joonis 7 Teise palgiringi palkide laotusmuster (A. Ansperi joonis) 
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Joonis 8 Seina- ja nurgamuster (A. Ansperi joonis) 

Nende reeglite järgimisel on võimalik kasutada Chambersi valemit järgmise palgi leidmiseks: 

 

Järgmise palgi ladva/tüve läbimõõt = soovitav järgmine kael  + olemasolev kael + varakadu 

Selle valemi järgi arvutatakse nii järgmise palgi ladva kui tüve soovitav (ideaalne) läbimõõt ja 

leitakse olemasolevate palkide hulgast nendele mõõtudele parimini vastav palk. 

 

Soovitava järgmise kaela kõrgused sõltuvad palgi asetusest laotusmustris. Soovitavate kaelte 

kõrgused arvutatakse reaalselt olemasolevate palkide latvade ja tüvede keskmistest 

läbimõõtudest lähtudes. Need kehtivad kõikide selle hoone palkide kohta. Seega on vaja leida 

neli soovitavat kaela: 

 

Palgiringi alumise palgi ladva soovitav järgmine kael L1sk = 1/3 * Lk  

Palgiringi alumise palgi tüve soovitav järgmine kael T1sk = Tk – 2/3 * Lk 

Palgringi ülemise palgi ladva soovitav järgmine kael L2sk = 2/3 * Lk – vk 

Palgiringi ülemise palgi tüve soovitav järgmine kael T2sk = 2/3 * Lk - vk 

 

Lk – latvade keskmine läbimõõt 

Tk – tüvede keskmine läbimõõt 

vk – varakadu 

sk – soovitud kael 

 

Latvade ja tüvede keskmised läbimõõdud ning soovitavad järgmised kaelad on toodud lisas 3. 

Need arvutatakse automaatselt, kui palgitabel (lisa 2) on korrektselt täidetud. 

Olemasolev kael – alumise palgi ja ristuva seina palgi selgade vaheline kaugus − leitakse 

mõõtmise teel 
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Varakadu näitab kui palju väheneb palgi kõrgus varamisega. Selle hoone puhul arvestatakse 

varakaoks 2cm. 

  
Joonis 9 Chambersi valemit illustreeriv skeem (A. Ansperi joonis) 

3.5.2. Esimese ringi palkide valik 

Vali otsaseintesse  (A, B) keskmisest veidi väiksemad palgid. Vali võimalikult sarnaste 

läbimõõtudega palgid. Kuna meie näidispalgitabelis on kõik „ideaalsed” palgid, siis on nende 

kõikide latvade- ja tüvede läbimõõdud samad - 18 ja 22cm. Palkide kindlaks vundamendile 

asetamiseks tasandame neid alt näiteks 2cm võrra, seega jäävad mõõtudeks 16 ja 20cm. 

Mõlemad palgid on L1T1 palgid. Küljeseinapalgid (C, D) on mõlemad L2T2 palgid. 

 

Kasutame Chambersi valemit 

 

L2 (otsitava palgi ladva diameeter) = 10cm (L2 palgi ladvaotsa kaela ideaalne suurus, 

palgitabelist) + 16cm (olemasolev kael – esimene ring on erandjuht – kaela suurus võrdub 

ristuva seina palgi kogukõrgusega) + 0cm (varakadu – esimene ring on erandjuht – palke ei 

varata) = 26cm. 

 

T2 (otsitava palgi tüve diameeter) = 10cm (T2 palgi ladvaotsa kaela ideaalne suurus, 

palgitabelist) + 20cm (olemasolev kael – esimene ring on erandjuht – kaela suurus võrdub 

ristuva seina palgi kogukõrgusega) + 0cm (varakadu – esimene ring on erandjuht – palke ei 

varata) = 30cm. 

 

Seega on otsitavate küljeseina palkide C ja D ladvaotsa diameeter 26cm ja tüveotsa diameeter 

30cm. 
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Joonis 10 Erijuhtum – alumise rea palkide valik Chambersi valemi järgi (A. Ansperi 

joonis) 

Meie ideaaltabelis on täpselt sobivad palgid olemas, tegelikus elus ideaalpalke ei ole ja valida 

tuleb mõõtudelt lähedaseimad palgid. Chambersi reeglid soovitavad ja annavad nõu, mitte ei 

käsuta. Kui otsitav palk on T2L2, siis võta pigem väiksem palk. Kui otsitav palk on T1L1, võta 

suurem palk. Vastasseinad tuleb kogu aeg umbes samal kõrgusel hoida – muidu võib lõpus tulla 

probleeme laetalade ja murispuude asetamisega. Seetõttu vali ühe palgiringi mõlemad 

vastasseinte palgid korraga ja võimalikult ühesuguste läbimõõtudega. Järgi võimalikult täpselt 

reegleid ja mõõda palgikordade kõrgusi. 

 

Vaheseina alumine palk kinnitub külgseintesse kalasabatapiga, seega pole selle valimiseks vaja 

valemit kasutada. Vali jämedam ja võimalikult ühtlase koondega palk. See palk peab mahutama 

tenderpostid ja ukseava. Meie näidistabelis on selle palgi ladva ja tüve läbimõõdud vastavalt 25 

ja 29cm. 
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3.5.3. Esimese ringi palkide tappimine 

Esimesena tuleb paika panna otsaseinte palgid A ja B. Palkide kindlaks püsimiseks nurgakividel, 

tuleb nende alumised küljed nurgakivide kohal siledaks tahuda. Tahud peavad olema ühes 

tasapinnas (eeldusel, et nurgakivid on loodis ja pealt tasased). 

Tõsta palk pukkidele ja rulli teda küljelt-küljele leidmaks parimat asendit seinas. Palgi kumerus 

peab jääma väljapoole, sirgeim külg üles. Lõika palk õigesse pikkusesse, jättes mõlema otsa 

jaoks mõnesentimeetrise varu pähikute hilisemaks lõplikuks tasandamiseks. Võimalusel lõika 

mõlemast otsast – nii saad lahti kuivamisel tekkinud otspragudest ja tekitad märkimiseks sileda 

ja puhta pinna. Proovi lõikamisel jälgida, et tapikohtadele ei jääks oksi – neid on raske töödelda. 

Tasanda oksakohad ja muud järsemad ebatasasused liimeistri või kirvega. Pööra erilist 

tähelepanu kohtadele, mis puutuvad kokku teiste palkidega ja kuhu on vaja märkejooni teha – 

enamasti on need palgi selg ja kõht. Keera palk külje peale ja kinnita korralikult. Tõmba 

mõlemasse otsa kahe sentimeetri kaugusele alumisest küljest püstised loodjooned. (Võid valida 

ka muu mõõdu kui kaks sentimeetrit – oluline on, et tekiks piisavalt lai tasapind. Näiteks, kui ei 

õnnestu leida piisavalt jämedaid T2L2 palke, siis saab seda viga nüüd parandada, lõigates T1L1 

palgid veel õhemaks.) Ühenda loodijooned kriidinööri abil ühel küljel, keera palk ringi ja siis 

teisel küljel. Kriidinööriga märkimiseks tee noaga sälgud loodijoonte otstesse kriidinööri 

fikseerimiseks, tõmba kriidinöör pingule, lase abilisel see keskkohast otse ülesse tõsta ja järsult 

lahti lasta.  Kui töötad üksinda, löö palgi otstesse naelad, mille külge nöör kinnitada. Tahu palk 

nurgakivide kohalt kriidinöörijoonteni tasaseks. 
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Joonis 11 Otsaseina palgi alumise külje märkimine (A. Ansperi joonis) 

Keera palgi selg üles ja sea vastavalt palgi otstele märgitud joontele loodi. Tee seda hoolikalt, 

sest järgmisena märgid palede küljed ja need peavad palgi kõhule tehtud tasapindadega risti 

olema. Märgi palgi seljale tsentrijoon. Selleks pinguta kriidinöör palgi seljale umbes keskele. 

Vaatle palki mõlemast otsast ja paiguta kriidinööri vajadusel ümber nii, et ta jagaks palgi 

võimalikult võrdselt pooleks. Ära mõõda seda tehes palgi otste läbimõõte – määra keskjoon 

silma järgi. Märgi keskjoon kriidinööriga. Märgi  palgi otstele püstised loodjooned kriidinööri 

kohalt ja sellest kummalegi poole 7cm kaugusele pähiku laiuse märkimiseks (lähtuvalt 

soovitusest kasutada sauna ehitamisel peenemat palki, on pähiku laiuseks valitud 14cm). Ühenda 

pähiku laiust märkivad jooned palgi seljal kriidinööriga. Keera palk ümber ja ühenda 

kriidinööriga loodijoonte teised otsad palgi kõhul. Keera palk uuesti ümber ja märgi keskjoonele 

nurgapunktid (jooniselt 3), nii et mõlema palgi otsani jääks võrdne maa pale ja tasandamisvaru 

jaoks. Mõõda ja märgi nurgapunktidest pähikute poole 32cm (25cm pähik + 7cm tapp) + 

tasandamisvaru ja teisele poole 14cm (7cm tapp + 7cm pale). Otsusta ära, kuidas teha palede 

lõpetus – kas pale suhtes risti või kaldu asetseva lõikega. Kui otsustad teha ühepikkused 

kaldlõiked, siis mõõda ja märgi lisaks kaldpinna pikkus. Kaldpinna võib ka igale palgile ise 

pikkusega teha, sel juhul pole mõõta vaja. Näidete puhul on kaldpindade pikkuseks valitud 7cm. 
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Joonis 12 Palgi palede märkimine (A. Ansperi joonis) 

Tahu paled jämedalt välja kas kirve või mootorsae abil, viimistle kirve, laia peitli või höövliga. 

Kõigepealt lõika välja kaldpind (eriti kirvega töötades). Mida sirgemad ja tasasemad paled on, 

seda lihtsam on tappi märkida ja seda täpsem tapp tuleb. Eriti oluline on palede tasasus just tapi 

kohal ja kõrval (loodi all). Mida täpsemalt suudad jämeda lõike teha, seda vähem kulub aega 

viimistlemisele. Kui oled algaja, on siiski soovitav peatuda vähemalt pool sentimeetrit enne 

märkejoont ja kulutada rohkem aega viimistlemisele. Ole ettevaatlik – kui eemaldad liiga palju 

puitu ja pale jääb lohku, tekib tapi küljele pragu. Palede ja muude pindade tasasust saab 

kontrollida loodi abil – tee loodi külg pliiatsiga grafiidiseks ja libista üle pale – nii saad märkida 

kõrgemad kohad. Lõika täpselt joonteni, mitte nendest üle! 

Aseta kividele 2−3 kihti niiskusisolatsioon. Kasetoht paigaldatakse kividele välimine, valge külg 

allapoole. Aseta palgid kividele. Kontrolli palkide õiget asendit märkenööride suhtes (vt punkt 

3.3) ja veendu, et palgid püsivad stabiilselt kividel. Vajadusel õgvenda toetuspindasid vastavalt 

nurgakivide kujule, kuid jälgi, et palgid jääksid loodi. 

Teise otsaseina palgi töötlemisel ära unusta, et vastaseinte palgid on vastassuunalised! 

Külgseinte palkide alumisi külgi tahuma ei pea – nad toetuvad peamiselt otsaseinte palkidele, 

välja arvatud keskmiste nurgakivide kohal, kus vaheseina läbiva tapi puudumise tõttu peavad 

küljeseina palgid nurgakividele toetuma. Tõsta palk pukkidele, leia sobivaim asend seinas 

(sirgeim külg üleval, kumeraim külg väljas). Lõika palk mõõtu, tasanda oksakohad. Märgi ning 

lõika paled samamoodi kui otsaseina palkidele. Lisaks märgi ja lõika paled vaheseina palgi 

ühendamiseks kalasabatapiga. Selleks mõõda välja vaheseina nurgapunkt ja sellest kummalegi 



38 

poole 14cm pale ja 7cm pale lõpetuse tarvis. Tahu pale välja kuni sisemise kriidinööri jooneni. 

Silu ja kontrolli loodiga. 

 
Joonis 13 Pale vaheseina palgi ühedamiseks alumisel külgseina palgil (C) (A. Ansperi 

joonis) 

Tõsta külgseina palk kohale ja mõõda palgi alumise külje kaugus nurgakividest. Õige 

mõõtmiskoht on otsaseina palgi sisemisel poolel, mitte pähiku poolel. See kaugus on erinev, 

kuna palgi üks ots asub otsaseina palgi ladval (antud juhul läbimõõduga 16cm) ja teine tüvel 

(antud juhul läbimõõduga 20cm). Külgseina palgi langetamiseks nurgakividele peame seega ühte 

palgi otsa langetama rohkem kui teist. Järsknurk tapi kõik pinnad märgitakse loodsetena. Kui 

langetame palgi ühte otsa rohkem, siis liigutame ta esialgsest loodipinnast välja ja tapid ei sobi 

kokku. Selle vältimiseks tuleb palk enne märkimist viia asendisse, mis vastab tema lõplikule 

asendile seinas – ehk ühtlustada palgi mõlemate otste kaugus nurgakividest. Seda on kõige 

lihtsam teha palgi madalamal asuva otsa alla sobiva kõrgusega klotsi asetamisega. Antud juhul 

on klotsi suuruseks 4cm. Kui oled palgi mõlemad otsad ühele kõrgusele tõstnud, siis määra palgi 

täpne asukoht tsentrijoonte ning märkenööride abil. Fikseeri palk kindlalt.  

Märgi kalasabatapp vaheseina palgi jaoks vastavalt joonisel 14 toodud mõõtudele.  
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Joonis 14 Kalasabatapi märkimine külgseina aluspalgile (A. Ansperi joonis) 

 Märgi nurgatapid. Esmalt märgi loodjoontega kummagi palgi mõlemale palele teise palgi palede 

asukoht. Märgi tappide sügavused. Oletame, et märgitav nurgatapp on L1L2 meie näitest ja 

ülemist palki on tappide abil vaja langetada 16cm (kaugus palgi alumisest küljest nurgakivini). 

Tappide kogusügavus on seega 16cm – see jagatakse võrdselt ülemise ja alumise palgi vahel. 

Ülemise palgi tapile lisatakse sambla jaoks veel 0,5cm. Seega alumise tapi sügavus on 8cm, 

ülemise tapi sügavus 8,5cm. Märgi tapi sügavus joonlaua abil palgi tsentrijoone kohalt ühele 

palele ja kanna see loodi ja joonlaua abil üle palgi selja teisele palele (joonised 15 ja 16). 

Seejärel märgi rõhtsa loodjoonega tapi põhi. Tõmba jooned julgelt pikemad – nende järgi on hea 

pärast tapi kokkusobimist kontrollida. Märgi samamoodi kõik tapid. 
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Joonis 15 Tapi märkimine ülemisele palgile. Märgi tapp samamoodi palgi teisel küljel ja 

alumise palgi mõlemal küljel. Alumisele tapile ei lisata sambla jaoks sügavust (A. Ansperi 

joonis) 

 
Joonis 16 Mõõtude kandmine üle palgi selja joonlaua ja loodi abil (A. Ansperi joonis) 

Tõsta palgid pukkidele ja lõika tapid välja. Kõigepealt ühenda loodjoonte otsad üle palgi 

selja/kõhu. Seda on mugav teha painduva metalljoonlaua abil. Seejärel tee paledel tapi 

külgjoontele mõne millimeetri sügavune eellõige noa või peitliga. Eellõige väldib kiudude 
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väljarebimist saagimisel ja tagab puhta tapiserva. Käsisaega töötades pole eellõiget vaja. Seejärel 

lõika saega välja tapi küljed. Lõikeid tehes jäta jooned alles – lõika juuksekarva võrra joontest 

seestpoolt. Tapi küljed tuleks teha kergelt nõgusad, et tapp ei „pooks“ ning jääks pisut ruumi 

tihendusmaterjalile. Mootorsaega töötades lõika mõlemad küljed välja kahe lõikega, suunates 

saelehe mõne millimeetri võrra üle palgi seljale/kõhule märgitud joone (joonis 18). Käsisaega 

töötades tee küljed nõgusaks peitli või kirve abil. Tee mõnesentimeetrise vahega lõiked 

küljejoonte vahele, kui tapis on oksakohti, siis tee lõiked nende kohalt, see hõlbustab tapi 

viimistlemist. Peata lõiked mõne millimeetri kaugusel tapi põhjast. Löö kirvesilmaga puuklotsid 

tapi seest välja ning puhasta tapi põhi peitliga. Küljejooned proovi võimalikult täpselt välja 

saagida, sest ristikiudu on raske käsiriistadega viimistleda. Alumise tapi põhi tee kergelt kumer, 

siis ei ole ohtu, et vesi sinna seisma jääb. Ülemise tapi põhi tee kergelt nõgus. Märgi ja lõika 

soojatapid sae või peitliga. Nende täpsus ja viimistlus ei ole väga oluline, kuid nad peavad 

ulatuma tapi põhjani, 5cm pikkust ja 2-3cm laiust on piisav. 

  
Joonis 17 Tapi väljalõikamine (A. Ansperi joonis) 



42 

 
Joonis 18 Lõigete järjekord ja suund tapi külgede lõikamisel mootorsaega (A. Ansperi 

joonis) 

 
Joonis 19 Soojatapi märkimine. NB! Kui pöörad palgi tagurpidi, pöördub sisemine külg 

väljapoole. Märgi soojatapp õigele kohale – palgi sisemisele küljele (A. Ansperi joonis) 

 

Lõika välja kalasabatapp (joonis 14). Tee ristikiudu olevatele joontele eellõige, lõika tapi küljed 

saega välja, tee küljejoonte vahele abilõiked, löö klotsid kirvega välja ja viimistle tapipõhi 

peitliga. 

Kui oled tapid välja lõiganud, siis aseta alumised palgid paika (kontrolli asendit märkenööride 

abil), laota tapipõhja paari sentimeetri paksune ühtlane kiht niisket sammalt. Aseta ülemised 
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palgid paika ja koputa kergelt kinni. Kui tapipõhjade jooned kokku lähevad, on palgid paigas. 

Topi soojatapid tihedalt sammalt täis. 

Aseta vaheseina palk pukkidele ja lõika täpselt mõõtu. Vaheseina palgi pikkuseks on külgseinte 

tsentrijoonte vahe (joonis 3). Märgi palgi tsentrijoon palgi seljale ja otstele. Märgi palgi otstele 

tapi põhja ja õla laius ning ühenda need kriidinööriga. Lõika tapp välja. Lõika mõlemad tapid 

otsast 1cm võrra lühemaks, nii on neid mugavam pesadesse sobitada. Pane vaheseina palk paika. 

 
Joonis 20 Kalasabatapi märkimine vaheseina palgile (A. Ansperi joonis) 

3.6. Vara 

Vara on palgi alumisse külge pikisuunas lõigatud õnarus. Vara suurendab palkseina tugevust, 

takistades palkide külgsuunas liikumist. Vara peamine ülesanne on seina tiheduse suurendamine 

– vara abil saab ebakorrapärase kujuga palgid omavahel täpselt kokku sobitada, samuti hõlbustab 

vara tihendusmaterjali paigaldamist ja püsimist seinas.  
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3.6.1. Vara tüüp 

Kõige üldisemalt võib varad jaotada kahte tüüpi: kinnine ja lahtine. Kinnise vara puhul toetub 

ülemine palk alumisele vara servadega, lahtisel vara põhjaga.  

 
Joonis 21 Lahtine ja kinnine vara (A. Ansperi joonis) 

Traditsiooniliselt on Eestis ja naabermaades enamasti kasutatud lahtist vara (Uus, Lõbu 2007, lk 

14). Mul puuduvad andmed, kas see on valdav olnud ka suitsusaunade puhul. Kinnise vara 

tegemist on omal ajal peetud koguni veaks (Veski 1943, lk 50). Lahtist vara on soovitatud teha 

nii, et vara põhi kannab alumise palgi seljal. Praktiliselt on aga alumise palgi selja kuju 

varapõhja täpselt märkida peaaegu võimatu ja selle juhise järgi töötamine väga keerukas. 

Seetõttu on vara põhi tehtud võimalikult alumise palgi sarnane ja ebatäpsuste 

kompenseerimiseks pandud palkide vahele tihendusmaterjali. Sellisel juhul jäävad palgid 

kandma tihendusmaterjalil, mis omakorda toob kaasa palkide ebaühtlase vajumise. (Parts 2010a) 

Lahtise vara lõplik tihedus saavutatakse täiendava tihendusmaterjali paigaldamisega vara servade 

vahele peale hoone valmimist ja lõplikku vajumist – nn järeltoppimisega. See on samaaegselt 

lahtise vara eelis ja puudus. Järeltoppimise võimalus kompenseerib ebatäpsust, ehitusvigu ja 
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hoone vajumisest tekkinud pragusid, kuid samas tähendab mahukat lisatööd, mida tuleb teha. 

Lisaks võib lahtises varas paljastuv tihendusmaterjal leiliruumis suurendada tuleohtu, kuigi 

kindlaid andmeid selliste juhtumite kohta ei ole. Lahtise vara eeliseks võib veel pidada seda, et 

madala ja lameda profiili tõttu on teda kergem puhta kirvetööna teha.  

Võib oletada, et omaaegne eelistus lahtise vara kasuks tuleneski nappide tööriistadega, toorestest 

palkidest, ebakindlatele vundamentidele ehitamise tulemusena paratamatult tekkinud 

ebatäpsustest ja vajumistest, mida oli vaja hiljem parandada. See võimalus oli kindlasti olulisem 

varasematel aegadel, kui saunu kasutati ka elamiseks, ravitsemiseks, sünnitamiseks. Tänapäeval 

on suitsusaun siiski pigem ajutise kasutusega hoone, mille konstruktsioonide tihedus ei ole 

kriitilise tähtsusega. 

Tänapäeva palkehituses on valdav kinnise vara kasutamine. Kinnise vara tiheduse tagavad 

tihedalt vastu alumist palki olevad vara servad. Varale lisab tihedust vara servadesse jääv, 

kokkusurutud tihendusmaterjal. Vara keskele jääv tihendusmaterjal on suhteliselt kohev ja 

toimib soojustus-, mitte tihendusmaterjalina. Kinnine vara lisab konstruktsioonile tugevust, mis 

suuremate hoonete puhul on kahtlemata eelis (Masso 1991, lk 29),  kuid väikese sauna puhul 

mitte väga oluline. Kinnise vara tegemist on peetud töömahukamakas  kui lahtise vara tegemist, 

kuna see nõuab suuremat täpsust (Masso 1991, lk 29). Arvestades ainuüksi lahtise vara 

järeltoppimiseks kuluvat aega, ei ole see väide ilmselt õige. Kinnist vara ei saa järeltoppida, kogu 

tihendusmaterjal tuleb paigaldada seina püstitamise ajal, seega hilisem vigade parandus on 

keeruline. Samas on kinnise vara täpsust võimalik ehitamise ajal kergemini kontrollida, kuna 

varajoon on kogu pikkuses nähtav. 

Ülaltoodut arvestades on raske anda ühest soovitust, millist vara kasutada. Oma kogemustest 

lähtudes soovitan siiski kasutada kinnist vara. 

3.6.2. Vara mõõdud 

Vara minimaalseks laiuseks loetakse Eestis tänapäeval köetavate (elu)hoonete puhul 8cm, kuni 

30cm pikkustes lõikudes erandlikult 6,5cm (Uus, Lõbu 2007, lk 14). See soovitus ühtib 

Rahvusvahelise Palkehituse Assotsiatsiooni (ILBA) standarditega. Sama standard soovitab vara 

maksimaalseks laiuseks 3/8 ja sügavuseks 1/4 palgi läbimõõdust. (Chambers 2006, lk 252) 

Samuti on soovitatud vara laiuseks arvestada 2/3 palgi läbimõõdust (Masso 1991, lk 29). 

Viimane soovitus tundub siiski kehtivat pigem ühtlase mõõduga tahutud palkide puhul. 

Ümarpalkide läbimõõdu erinevusest tulenevalt võib selle soovituse järgi valmistada nii liiga kitsa 

kui tarbetult laia vara. Vanadel kõrvalhoonetel ja saunadel võib leida üsna kitsukesi varasid. 
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Soovitan lähtuda esimesest soovitusest ja mitte väga muretseda, kui vara ka veidi rohkem kui 

30cm pikkustes lõikudes kuuele sentimeetrile läheneb. 

Alumise palgi selg peab olema kumer ja ülemise palgi vara servad peavad ulatuma vähemalt 

1cm allapoole alumise palgi selga, et vältida vee tungimist varasse. Kinnise vara puhul peab vara 

põhja ja alumise palgi vahele jääma 1-3cm ruumi tihendusmaterjali jaoks. (Uus, Lõbu 2007, lk 

14) Lahtise vara servad peavad olema avatud 0,5-1cm võrra, et võimaldada järeltoppimist 

(Masso 1991, lk 30). 

 
Joonis 22 Vara mõõdud (A. Ansperi joonis) 

3.6.3 Vara kuju 

Vara peab võimalikult täpselt jälgima alumise palgi kuju. Traditsiooniliselt on vara olnud kumer, 

U-kujuline. Mootorsae kasutuselevõtt on kaasa toonud V-kujulise vara. U-kujulist vara peetakse 

kõige tugevamaks ja soojapidavamaks (Uus, Lõbu 2007, lk 14). Lihtsat V-kujulist vara ahvatleb 

tegema tema valmistamise kiirus, kuid see ei ole piisav argument, et kompenseerida V-varaga 

kaasnevaid probleeme. Mootorsae kasutamine ei tähenda automaatselt V-vara tegemist. Ka 

mootorsaega on võimalik teha U-vara, see nõuab vaid veidi rohkem aega. 
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Joonis 23 V-varaga kaasnevad võimalikud probleemid. A. Liiga sügavad saelõiked, tekib 

„jänesvara”, palk lõheneb, vara servad avanevad. B. Liiga madal vara. Vara ei jää kandma 

servadest, vaid ebamäärasest kohast vara seest. Iga palgi ebatasasus võimendab viga. 

Tihendusmaterjali jaoks ruumi ei ole. C. Vara on liiga sügav. Vara kannab algul küll 

servadest, kuid lõhemise oht on väga suur. D. U-vara kannab servadest, on piisavalt ruumi 

tihendusmaterjalile, lõhenemisoht on väike (A. Ansperi joonis) 

3.6.4. Vara märkimine 

Tiheda vara eelduseks on, et vara võimalikult täpselt jälgiks alumise palgi kuju palkide 

kokkupuutepinnal. Lahtise vara puhul on selleks palgi selg, kinnise vara puhul palgi küljed. 

Täpse vara saamiseks ja vara tegemise hõlbustamiseks on soovitatav oksakohad ja muud 

järsemad ebatasasused enne vara märkimist tasandada. Sellega ei maksa liiale minna, sest 

käsitööna ehitamise eelis ja ilu ongi suuresti võimaluses kasutada ebakorrapärase kujuga 

materjali. Ka tuleks oletatava varajoone kohalt eemaldada mähk, lahtised puiduosakesed jne, 

tagamaks kindel ja puhas pind selge ja korrektse varajoone märkimiseks. Palk peab olema 

märkimise ajal kindlalt kinnitatud, et ta paigast ei nihkuks. Märkimisvahendi mõlemad teravikud 

peavad olema nii teravad, et varajoon jääks selgelt nähtav mõlemal palgil. Kuigi vara lõigatakse 

ainult ülemisse palki, on joone nähtavus alumisel palgil oluline kontrollimaks, kas palk langeb 

peale varamist õigesse kohta. Eriti tähtis on see kinnise vara puhul. Kui varajoon ei jää 
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märkimisel piisavalt selgesti nähtav, joonista see enne vara väljalõikamist pliiatsiga üle. Võidad 

ajas ja kvaliteedis, kui ei pea lõikamise ajal pidevalt kummarduma varajoont otsima. Eriti 

soovitatav on see toore või vihmamärja palgi korral – niiskel puidul kaob ka märkimise hetkel 

selgelt näha olnud joon kiiresti ja see tuleks võimalikult ruttu pliiatsiga üle märkida. Pähikul 

märgi vara 1cm võrra suurema märkevahendi kalibreeringuga. Märgi vara ka pähiku otspinnale. 

Vara märkimisel on kõige olulisem, et märkimisvahendi mõlemad teravikud asetseksid kogu 

märkimise ajal ühel vertikaaljoonel. Suru märkimisvahend nii kõvasti vastu palki, et mõlemad 

teravikud jätavad selge jälje, kuid liiguvad siiski sujuvalt edasi. Jälgi vararaua korrektset asendit, 

mitte joont. Kui tahad siiski kontrollida, kas märkejoon on hästi nähtav ja märkeraud pole 

näiteks mõnda puidupragu mööda valesse suunda liikunud, katkesta märkimine, kuid ära liiguta 

vararauda oma kohalt. Kui varajoon on katkendlik ja sa ei ole kindel, kas see on terves ulatuses 

märgitud korrektselt, kustuta parem noa või kirvega siludes kogu joon ja märgi uuesti. See on 

säästlikum, kui pärast valesti lõigatud vara parandama hakata. 

 
Joonis 24 Vara märkimine. Hoia märkevahendi mõlemad teravikud kogu aeg ühel 

vertikaaljoonel. Ära kalluta märkevahendit üles-alla või küljele (A. Ansperi joonis) 
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3.6.5. Vara lõikamine 

Vara lõikamiseks on erinevaid spetsiifilisi tööriistu ja -võtteid. Neil kõigil on oma eelised ja 

puudused ning valiku oluliseks kriteeriumiks kättesaadavus ning harjumus. Vara on võimalik 

välja raiuda ka ainult kirvega, kuid mootorsaag kiirendab tööd oluliselt, eriti kinnise vara 

tegemisel. Vara lõikamise võib jagada kahte ossa – jämeda materjali eemaldamise ja 

viimistlemise. Pea meeles, et vara lõigatakse välja märkejoonteni, mitte üle nende. Lõika või raiu 

nii lähedal varajoonele, kui su oskused lubavad – proovi oskuste kasvades üha lähemalt joonele 

lõigata. Ideaalis võiks viimistlusvaruks jätta mõned millimeetrid. Kui vara esialgne kuju on välja 

lõigatud, tee kirvega vara põhja ja külgedele puidukiududega ristisuunas umbes 10cm vahedega 

sälgud, mis ulatuksid varajooneni. Nii väldid vara viimistlemisel puidu lõhenemist üle varajoone. 

Viimistle vara kirvega tahudes ja hööveldades. 

Mootorsaega töötades on suurim oht, et lõiked ulatuva vara põhjast sügavamale, tekib nn 

jänesvara (Tikkanen 2006, lk 20; joonis 20 A). Selle vältimiseks võib vara keskele teha abilõike, 

mis ulatub vara põhjani. Märgi saelehele markeriga soovitud vara sügavus (arvesta, et saag on 

lõigates nurga all). Tee vara keskel otse alla lõige, kontrollides lõike sügavust saelehele märgitud 

joone abil. Kui vara on mõnest kohast oluliselt kitsam ja järelikult madalam, siis kergita saagi 

veidi. Järgmisena tee mõlemast varajoonest mõnemillimeetrise viimistlusvaru võrra sissepoole 1-

2cm sügavune järsu nurgaga lõige. See annab vara servadele õige kalde ja vähendab hiljem 

viimistlemisele kuluvat aega. Järgmised lõiked tee jällegi mõlemast varajoonest viimistlusvaru 

võrra sissepoole, suunaga vara põhja. Vara keskele saetud soonest näed, millal saag òn piisava 

sügavuseni jõudnud. Kogemuse kasvades võid keskmise lõike tegemise vahele jätta. Kui kõik 

lõiked ulatuvad vara põhja on tekkinud liiste lihtne eemaldada. Vajaduse korral võid need välja 

murda langetuslabida või kirvega, kuid ära kasuta selleks saelehte. Puhasta vara põhi saelehe 

otsaga töötades ja viimistle vara servad lõplikult kirvega. Pähiku otsa vara lõigates ole eriti 

hoolikas, seal jääb vara nähtavale. Töötle vähemalt viimased 10cm pähiku otsast võimalikult 

täpselt alumise palgi järgi. 
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Joonis 25 Tööjärjekord kinnise vara lõikamisel (A. Ansperi joonis) 

3.7. Salapulgad 

Salapulgad (ka salatapid, karutapid, punnid) on puust tüüblid, mille abil üksteise peal paiknevad 

palgid seotakse omavahel. Nad piiravad palkide kaardumist ja seinast välja vajumist. 

Salapulkade abil kujuneb palkseinast plaaditaoline konstruktsioon. (Parts 2011b) 

Vanemal ajal ei ole salapulkasid taluehituste juures alati kasutatud. Ühe põhjuse selleks annab 

pärimus Võrumaalt: „Panda õs palkõ tapiga kinni es. Esi nuu krampnukka hoiõ timä kimmä. Ku 

tulõkaho oll sõss näet kisti palgi lakka ja oll timä kistunu.” (Kaal et al 2005, lk 144) Võib 

oletada, et salapulkade vähest kasutamist tingis ka vajadus hooneid sagedasti ringi paigutada 

ning salapulkade paigaldamise suhteline keerukus puuri-eelsel ajal. 

Esimesed salapulgad olid neljakandilised umbes 15cm kõrgused puuklotsid, millede jaoks raiuti 

avad peitliga. Puuride ilmumisel hakati kasutama ümmargusi salapulkasid, avad salapulkade 

paigaldamiseks puuriti eraldi kummalegi ühendatavale palgile. Pikkade ja hästi laastu 

eemaldavate puuride ilmumisel hakati salapulkade auke puurima korraga mõlemasse palki. Ava 

läbib ülemise palgi täielikult ja ulatub osaliselt alumisse palki. Ka salapulga kuju on muutunud – 

tänapäeval kasutatakse enamasti kas nelja- või kaheksakandilisi salapulkasid, mida on ketassaega 

hõlbus teha. 

Salapulkade paigutuse tiheduse kohta antakse tänapäeval erinevaid soovitusi. Mõnel juhul ei ole 

alla 4m pikkuste, mõlemast otsast tapiga seotud palkide puhul salapulkasid vajalikuks peetud 

(Parts 2011b), teisal on kuusepalkidest seinas salapulkade vahekauguseks soovitatud 80-130cm, 

täpsustamata seina pikkust (Masso 1991, lk 63). Soovitan toore palgi korral asetada salapulgad 
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vahekaugusega 130cm. Salapulgad tuleb asetada võimalikult palgi otste ja tappide lähedale, kuid 

mitte lähemale kui 15cm. Järgnevate palgikordade salapulgad ei peavad olema samuti vähemalt 

15cm kaugusel üksteisest. Palgil, mida pole kinnitatud tapi ega sirutuspuuga, peavad salapulgad 

olema vähemalt kummagi otsa juures, sõltumata palgi pikkusest. (Uus, Lõbu 2007, lk 17) 

Tänapäeval kasutatakse salapulkade paigaldamiseks enamasti puure läbimõõduga 32 ja 38mm. 

Kuni 21cm läbimõõduga ümarpalkidel on soovitatud kasutada 32mm puuri ja jämedamatel 

palkidel 38mm puuri. (Tikkanen 2006, lk 21) Segaduste vältimiseks kasuta ühe hoone puhul 

ainult ühe läbimõõduga puuri. 

Salapulga ava peab ulatuma alumises palgis umbes 2/3 palgi sügavuseni (Parts 2011b), seega 

22cm keskmise läbimõõduga palkide kasutamisel tuleb augud puurida umbes 35cm sügavused. 

Otsusta sobiv augu sügavus oma palkide põhjal (palkide keskmise läbimõõdu leiad palgitabelist), 

märgi see puuril teibi või markeriga ja puuri kõik augud võimalikult ühesügavused. 

Salapulgad peavad istuma nii tihkelt, et nad takistaksid palkide liikumist külgsuunas, kuid 

laseksid palkidel vajuda. Liiga lobedalt istuvad salapulgad ei täida oma funktsiooni, liiga tihedalt 

istuvad salapulgad soodustavad palkide pragunemist kuivamisel. Salapulkade materjal ja 

niiskussisaldus peaks olema sama, mis palkidel. Ruudukujulise ristlõikega salapulga küljepikkus 

peaks 32mm puuri kasutamisel olema 25mm, 38mm puuri kasutamisel 32mm  (Tikkanen 2006, 

lk 21). Vältimaks palkide kandma jäämist salapulgal, tehakse see 5cm võrra lühem kui auk ja 

lüüakse augu põhjani, kasutades augu läbimõõdust väiksemat pulka. 

Salapulk peab auku minema mõõduka jõuga lüües. Liigse jõu kasutamise vajadus võib viia 

palkide kandma jäämisele või salapulga murdumiseni. Salapulga väljapuurimine on tüütu ja 

ohtlik − puur võib kinni jääda. 

Puuri võimalusel kõik salapulga augud ühesügavused, tee korraga valmis kõik või suurem hulk 

salapulkasid ja lõika need kohe õigesse mõõtu – augu sügavusest 5cm lühemaks. 

3.8. Kuivamissoon 

Puutüve ehitusest ja puidu füüsikalistest omadustest tulenevalt pole palkide pragunemist 

kuivamise tõttu võimalik vältida. Pragu tekib tavaliselt sinna, kus vahemaapalgi pinna ja 

südamiku vahel on väikseim. (Parts 2011c) Ümarpalgi puhul on selleks kohaks vara põhi. Selle 

tulemusel vara servad avanevad ja vara muutub ebatihedaks. 

Pragusid ei ole võimalik vältida, kuid nende tekkimist on võimalik suunata. Pragu tuleks suunata 

palgile seljale, siis on ta ilmastiku eest kaitstud varaga ja palgi selja laienemine prao arvelt surub 
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vara huuled tihedamalt kokku. Seda on tehtud näiteks palki kiiludega osaliselt lõhestades. (Veski 

1943, lk 55) 

Tänapäeval on kuivamisprao juhtimiseks kõige hõlpsam teha mootorsaega palgi seljale lõige. 

Sisselõike sügavus peab olema vähemalt 1/4 , kuid koos varaga mitte rohkem kui 1/2 palgi 

algsest läbimõõdust. Liiga sügav lõige nõrgestab asjatult palki – kuna pragu tekib sinna, kus 

vahemaa palgi südamikuni on väikseim, peab kuivamissoon olema lihtsalt veidi sügavam kui 

vara. Lõige lõpetatakse 15cm enne tappi. Pähikutele kuivamissoont ei lõigata, sest vee sattumise 

vältimiseks pragudesse on soovitav, et seal tekikski praod just palgi alumisse külge. (Chambers 

2006, lk 129; 254-255) 

Traditsiooniliselt ei ole Eesti taluehitiste puhul seda võtet kasutatud, kuid kuna see tõstab ehituse 

kvaliteeti, ei muuda oluliselt väljanägemist ja seda on mootorsaega suhteliselt lihtne teha, siis on 

see soovitatav. 

3.9. Teine palgiring 

Vali otsaseina palgid. Antud juhul on need teise ringi esimesed palgid, seega T1L1 palgid. 

Mõõda olemasolevad kaelad, kasuta Chambersi valemit ja vali mõlemad palgid korraga ja 

võimalikult sarnased. Nendele ja järgmistele palkidele pead tegema ka vara, seega edaspidi 

kasuta Chambersi valemit normaalkujul: Otsitav palk = soovitav kael (palgitabelist) + 

olemasolev kael (leiad mõõtmise teel) + varakadu (alati 2cm). Kui sa ei leia valemiga välja 

arvutatud ideaalile täpselt vastavaid palke, siis vali veidi suuremad palgid, sest selle ringi 

järgmised palgid on T2L2, nii et riski, et palk jääb järgmise tapi jaoks liiga madalaks, ei ole. 

Tõsta palk pukkidele, leia sobivaim asend seinas, lõika palk mõõtu ja tasanda oksakohad ning 

muud suuremad ebatasasused palgi kõhul ja seljal. Märgi tsentrijoon ja palede laius. Lõika paled 

välja. Tõsta palk paika, kontrolli asendit alumise ringi palkide tsentrijoonte järgi ja loodi. Mõõda 

palgi otste vahekaugused alumise ringi palkidest, märgi need vastava palgi palele ja ühtlusta 

seejärel palkide vahe abiklotsiga. Kinnita palk kobadega ja veendu, et palk jäi loodi. Märgi 

tappide küljed alumise palgi palede järgi. Tappide sügavuse märkimisel arvesta, et seekord 

langetad neid olemasoleva kaela + varakao võrra. Vara ei ole praegu võimalik täpselt märkida, 

kuna palkide vahekaugus on liiga suur. Palkide vahekauguse vähendamiseks tehakse ülemisele 

palgile esialgne nn must tapp. Kuna varakadu ei ole võimalik enne vara märkimist täpselt teada, 

kuid arvestuslikult on see 2cm, siis lõigatakse ülemine, must tapp mõnevõrra väiksem eeldatava 

lõpliku, puhta tapi sügavusest. Puhta tapi märkimisel muutub ainult tapi sügavus, tapi küljed 

jäävad samaks – seega tuleb need ka musta tapi märkimisel mõõta ja lõigata täpselt. Puhta tapi 
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märkimisel lõigatakse tapi küljed lihtsalt pikemaks. Alumisele palgile märgitakse ja lõigatakse 

kohe puhas tapp.  Varasirkliga ei ole võimalik väga väikeseid vahesid märkida, selle kasutamisel 

märgitakse ülemine tapp sellise sügavusega, et lähendada palke teineteisele umbes 5cm 

kaugusele. Kuna hobiehitajal varasirklit tõenäoliselt kasutada ei ole, siis lähtume näites musta 

tapi märkimisel vararaua või peitli kasutamiseks mugavast kaugusest ja langetame ülemise palgi 

vastu alumist. Tappide kogusügavuseks musta tapi märkimisel on selle palgi vahekaugus 

alumisest palgist enne abiklotsi asetamist (ehk olemasolev kael) – seesama mõõt, mille kirjutasid 

enne palgi palele. Märgi pool tapi kogusügavusest alumisele palgile ja pool ülemisele palgile. 

Ülemisele tapile lisa 1cm, kindlustamaks, et palk ei jääks pidama mustale tapile, vaid langeks 

vastu alumist tappi. Seega kui tappide kogusügavus oli 10cm, siis märgi alumise tapi sügavuseks 

5cm ja ülemisel tapil 5+1=6cm. Tapi märkimisel ära unusta abiklotsiga arvestamast! 

Tõsta palk pukkidele ja lõika tapp välja. Musta tapi põhja ära viimistle, lõika see kohe kuni 

joonteni. Alumise palgi tapp lõika välja seinas. Aseta ülemine palk oma kohale tagasi ja 

kontrolli, et ta oleks loodis ning ei kannaks tappidel. Astu eemale ja leia vaatluse teel koht, kus 

palkide vahekaugus on suurim. Sea vararaua kalibreering või vali peitel selliselt, et selle koha 

peal oleks vara soovitud 8cm laiusega. Tõmba kõige suurema vahekaugusega kohta palgi 

mõlemale küljele mõne cm ulatuses varajooned ja mõõda nende vahe. Kui selles kohas on vara 

soovitud laiusega (näiteks 8cm), siis on vara terve palgi ulatuses piisava laiusega. Kui vara laius 

on väiksem, siis hinda, kui suures ulatuses vara soovitust kitsam on ja otsusta, kas sobib algne 

kalibreering või pead seda suurendama. Vajadusel kontrolli vara laiust ka teistes kahtlastes 

kohtades. Kui tundub, et vara tuleb tarbetult lai, võid kalibreeringut ka vähendada. Kui oled 

otsustanud vararaua kalibreeringu, siis märgi see palgi seljale, juhuks kui kalibreering peaks 

vahepeal paigast ära minema. Peitli kasutamisel pole seda loomulikult vaja teha. 

Märgi sama kalibreeringuga vara ja ülemise tapi lõplik sügavus – puhas tapp. Lisa tapile 0,5cm 

sügavust sambla jaoks. Suurenda kalibreeringut 1cm võrra ja märgi vara pähiku külgedele ning 

otsale. Tõsta palk pukkidele ning lõika välja vara ja puhas tapp. Aseta palk paigale ja kontrolli 

kas, palk on loodis ning kas vara ja tappide jooned langevad kokku. Kui nii vara- kui tappide 

põhjajooned ei lange kokku, siis on tekkinud kandmine kas vara sees või tapis. Torka painduv 

metalljoonlaud vara vahele ja libista seda piki vara, kuni leiad kandmise. Kui kandmine ei ole 

vara sees, siis proovi leida, kummas tapis see on. Märgi see koht ära, keera palk ümber ja lõika 

kõrgemad kohad maha. Kui mõlemad varajooned langevad kokku, kuid tappide põhjad mitte 

(arvesta, et tappide vahele peab jääma umbes 0,5cm sambla jaoks) või vastupidi, siis oled 

eksinud märkimisel ja vea parandamiseks tuleb nii vara kui tapid uuesti märkida ja lõigata. 

Kasuta väikseimat võimalikku kalibreeringut – st leia koht, kus vahe on kõige suurem ja vali 
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kalibreeringuks see vahe. Kui vahed on väikesed (mõnemillimeetrised) ei ole põhjust muretseda, 

need kaovad tõenäoliselt hoone vajumisel. 

Puuri salapulkade augud, nii, et need satuvad vara keskele. Kõverate palkide puhul võib juhtuda, 

et pead augud puurima palgi tsentrijoonest kõrvale. Augud peavad ulatuma vähemalt 2/3 

sügavusele alumisest palgist ja olema püstloodis. Viltused salapulgad võivad viia palgi valesse 

asendisse ja takistada vajumist. Külje peale viltused augud võivad varast välja minna, nii et ole 

ettevaatlik kohtades, kus vara on kitsas. Kõige turvalisem ja täpsem on auke puurida nii, et istud 

kaksiratsa palgile ja hoiad trelli sellisel kaugusel, et käed on veidike kõverdatud. Puuri loodsust 

külgsuunas saad kontrollida tsentrijoont sihtides, puuri loodsust pikisuunas kontrollib abiline 

hoonest veidi eemal seistes. Augu põhjast ei pruugi puur kogu laastu välja tuua, seega puurimise 

lõpus tõsta ja langeta puuri mõned korrad (ära muuda puuri käigusuunda). Augu põhja jäänud 

laast takistab salapulga löömist õigele sügavusele. 

Tõsta palk kõrvale ja sae alumise palgi seljale kuivamissoon. Pane varajoonte vahele 

mõnesentimeetrine ühtlane samblakiht, kuid jäta salapulga augud vabaks. Aseta ülemine palk 

tagasi oma kohale ja löö sisse salapulgad. Sellise töökorralduse puhul pead palki ühe lisakorra 

tapist välja tõstma, kuid kui saed kuivamissoone ja asetad tihendusmaterjali enne salapulga 

aukude puurimist, võib puur kuivamissoonde kinni jääda või kõrvale suunduda, samuti võib 

tihendusmaterjal ümber puuri kerida, takistada puurimist ning selles kohas jääb vara tihenduseta 

(sambla kasutamisel seda probleemi küll ei ole). 

Vali küljeseina palgid. Need on selle ringi teised palgid, seega T2L2 palgid. Mõõda 

olemasolevad kaelad, kasuta Chambersi valemit ja vali mõlemad palgid korraga ja võimalikult 

sarnased. Kasuta Chambersi valemit normaalkujul: Otsitav palk = soovitav kael (palgitabelist) + 

olemasolev kael (leias mõõtmise teel) + varakadu (alati 2cm). Kui sa ei leia valemile täpselt 

vastavaid palke, siis vali veidi väiksemad palgid, sest järgmised palgid on T1L1. Jätka tööd 

samas järjekorras, kui otsaseina palkide puhul. 

3.10. Seina kasvatamine, seina kõrguse ja loodsuse kontroll 

Järgmised palgiringid pannakse paigale punktis 3.9 toodud kirjelduse alusel. Seina kerkides on 

oluline jälgida, et kõik paralleelsed seinad tõuseksid võimalikult ühtlaselt. Isegi palgivaliku 

reeglite täpsel jälgimisel on palkide ebakorrapärasuse tõttu suur tõenäosus, et üks seintest kerkib 

rohkem. Ühe palgiringiga tekkiv paarisentimeetrine erinevus pole veel hull, see võib järgmise 

ringiga iseenesest kaduda – kuid võib ka võimenduda. seinte ühtlane kõrgus on oluline 

silluspalkide ja murispuude puhul. Üsna ebameeldiv on nendeni jõudes avastada, et seinte 
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kõrguste vahe on nii suur, et seda on võimatu äärmuslike võteteta (palgi parajaks lõikamine, 

liistu lisamine vms) kõrvaldada. Seetõttu on soovitatav seinte kõrgust mõõta iga teise ringi järel 

ja ühtlustada kõrgusi juba õige palgi valikuga.  

Kui alustad ehitust täispalkidega, nagu juhises, siis peaks iga teine ring olema loodis. Leia, 

millise läbimõõduga palke soovitab järgmisena kasutada Chambersi valemiga saadud 

arvutustulemus. Mõõda seina kõrgus õigest kohast ja leia, kui kõrgeks kasvab sein selle arvutuse 

tulemusele lähedase palgiga. Kui vahe on üle paari sentimeetri, siis muuda palkide valikut 

vastavalt seina kõrgusele. Kui järgmised palgid on T1L1, siis vähenda vahet valides kõrgemasse 

seina väiksem palk. Kui järgmised palgid on T2L2, siis vähenda vahet, valides madalamasse 

seina suurem palk. Pane need palgid paika ja korda sama protseduuri ka selle ringi ülejäänud 

kahe seina palkidega. Ära proovi kõiki arve meeles pidada, vaid tee palgiotsale lihtne joonis. Kui 

erinevused seinte kõrguse vahel on liiga suured, siis paranda need mitme järjestikuse ringiga. 

Chambersi valem ei lakka töötamast, kui oled vahepeal valinud soovitatust erinevaid palke. 

 
Joonis 26 Seinte kõrguse mõõtmine (A. Ansperi joonis) 
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Joonis 27 Seina kõrguse reguleerimine palgivalikuga. Järgmine ring on paarisarvuline, 

seega peaks see pealt loodis olema. Oletame, et valem soovitab kasutada palke 19/24 ja 

18/22. Valemi poolt soovitatud palkide kasutamisel saaksime palgid loodi, kuid seinte A ja 

B kõrguse vahe oleks 10cm. Ühtlustame seinte kõrgust, valides valemi soovitatust erinevad 

palgid. Kuna otsitavad palgid on T2L2, siis ühtlustame kõrgust, valides madalamasse seina 

B suurema palgi 23/27. Seinte A ja B kõrguste vahe on nüüd 5cm 10cm asemel. Selle saab 

kõrvaldada järgmise ringi palke valides. Seina A võime valida valemi poolt soovitatud 

palgi, paarisentimeetrine erinevus kõrgustes on lubatav. Korda sama protseduuri seinte C 

ja D puhul (A. Ansperi joonis) 

Kontrolli seinte loodsust siseseina pale järgi. Mõõda iga mõne ringi järel ka hoone diagonaale ja 

palkide loodsust alumise palgiga võrreldes tsentrijoonte järgi ning korrigeeri palkide asetust 

vastavalt vajadusele. 

3.11. Avad 

Välisseinte ehitamine jätkub eeltoodud juhtnööride järgi, kuni jõuad avadeni. Avasid on 

võimalik teha kahte moodi – üks võimalus on avad  ehitada, kasutades lühikesi palke - notte, 

teine võimalus on ehitada seinad täispikkadest palkidest ja lõigata avad hiljem sisse. Suurte 

hoonete ja suurte avade puhul annab nottidest ehitamine olulist materjali kokkuhoidu, kuid 

nottidest ehitamine on keerukas, seetõttu eelistatakse väiksemata hoonete puhul avad seina sisse 

lõigata. Selle sauna puhulkasutame mõlemat varianti – välisseinte avad lõikame seina sisse peale 
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nende valmimist, vaheseina ehitame nottidest. Kõikide avade puhul on oluline kindlustada need 

salapulkade ja tenderpostidega ning jätta piisav vajumisvaru avatäidetele. 

3.11.1. Tenderpostid 

Tenderpostide ülesanne on toetada risttappimata seinaosi, lisaks pakuvad nad kinnitusalust 

ustele, akendele ja müüridele (Parts 2011d). Tenderposte on erinevaid, kolm põhilist tüüpi on T-, 

peit- ja palktenderpost. 

 
Joonis 28 Tenderpostide tüübid (A. Ansperi joonis)  

Rohkem kui 1m kõrguse ava puhul peaks kasutama T- või palktenderposte. T-tenderposti punni 

laius peaks olema 1/4 seina paksusest või vähemalt 3×3cm. Väiksema kui ühe meetri kõrguse 

ava puhul võib kasutada peittenderposti ristlõikega vähemalt 4,5×4,5cm. (Uus, Lõbu 2007, lk 18) 

Väga väikeste, läbi kahe palgi ulatuvate avade puhul pole vaja tenderposte kasutada, kui need 

just avatäidete kinnitamiseks vajalikud pole. 
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3.11.2. Vajumine 

Kõik puitehitised vajuvad. Vajumine on tingitud puidu kahanemisest kuivamise toimel ja 

kokkusurumisest raskusjõu toimel. Puidu maht hakkab vähenema, kui puidu niiskussisaldus 

väheneb alla küllastusniiskuse taseme, mis männi puhul on keskmiselt umbes 30%. Palkseinas 

kuivab palk niiskussisalduseni kuni 15%, seega on tegelik kahanemine umbes pool võimalikust 

Koguvajumiseks on toore puidu puhul soovitav arvestada 6%, millest 4% moodustab 

kuivamiskahanemine, 1% kokkusurumine raskusjõu toimel ja 1% varu. (2000 Log Building 

Standards... s.a., lk 66) 

Vajumisega arvestamine on eriti oluline tenderpostide paigaldamisel – kuna pikisuunas puit 

praktiliselt ei kahane, siis tuleb peab tenderposti ja selle kohal oleva palgi vahele peab jääma 6% 

vajumisvaru. Vajumisvaru arvestatakse ava enda kõrguse, mitte ava paiknemise kõrguse järgi. 

100cm kõrguse ava vajumisvaru on seega 6cm, sõltumata sellest, kas ava ülemine serv asub 

seinas 100 või 200cm kõrgusel.  

 
Joonis 29 Palkseina vajumine (A. Ansperi joonis) 

3.11.3. Aknaavad 

Lähtu aknaavade paigutamisel joonisel toodud mõõtudest, aga lisaks arvesta palgikordade asetust 

– akna vöö- ja silluspalki ei tohiks läbi lõigata rohkem kui poole võrra. Seetõttu soovitan akna 

lõpliku paiknemise vertikaalsuunas otsustada alles silluspalgi paigaldamise ajal. (Akna 
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tahmumise vältimiseks peaks see siiski asetsema kerisest allpool.) Projektis ette nähtud väikesele 

aknale ei ole tenderposte vaja paigaldada, kuid seda enam tuleb jälgida salapulkade õiget asetust. 

Enne akna vööpalgile salapulkade paigaldamist märgi ära akna asukoht horisontaalsuunas ja 

paigalda salapulgad vastavalt sellele. 

 
Joonis 30 Aknaava ja salapulkade asetus (A. Ansperi joonis) 

Kui silluspalk on paigas (salapulkade augud puuritud, palk on valmis mahatõstmiseks, et saagida 

kuivamissoon ja paigaldada sammal), siis märgi akna mõõdud seinale. Tõsta silluspalk maha ja 

lõika aknaava välja, silluspalki töötle maas pukkidel. Seinas olevate palkide sirgeks saagimiseks 

võid mõlemale poole seinale kruvida prussi ja kasutada seda saagimisel piirajana, abiline võib 

teiselt poolt seina jälgida, kas saag jookseb otse. Silluspalgile märgi varamisel aknaava laius ja 

ülemine külg ning sae need välja pukkidel.  

3.11.4. Välisuks 

Saunade uksed on traditsiooniliselt olnud üsna madalad. Minu poolt välitöödel mõõdistatud 

saunade uksed olid kõik alla 160cm kõrgused. Olulised on ukse proportsioonid – madalast, kuid 

laiast uksest on üllatavalt mugav käia. Näidisprojektis on sauna ukseavade laiuseks 85cm ja 

kõrguseks peale vajumist jääb 160cm. Turvalisuse huvides avanevad mõlemad uksed väljapoole. 
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Foto 7 Pressi küla talu nr 197 sauna välisukse kõrgus on 100cm, laius 95cm. Kuigi saun on 

aluspalkideni maase vajunud, on laiast uksest siiski mugav käia (A. Ansperi foto) 

Märgi ukseava asukoht horisontaalsuunas juba aluspalgi paigaldamisel ning arvesta seda 

salapulkade asetamisel. Kui sein on tõusnud nii kõrgeks, et sellest üle astumine muutub 

ebamugavaks, siis sae ukseava kohale auk, kuid ära lõika aluspalki ning jäta külgedele ruumi 

lõplikuks lõikeks. Järgmised palgid jäta terveks, see väldib lühikese seinaosa väljavajumist enne 

tenderposti paigaldamist. Kindluse mõttes sae ava siis, kui ajutise ava silluspalgil on 

salapulgaaugud puuritud ja palk valmis lõplikuks paigaldamiseks. Ukseava kohal pole vaja 

palkidele vara lõigata – sae palgi kõht ava laiuses nii palju õhemaks, et ei tekiks kandmist. Kui 

oled ehitamisega jõudnud ukse silluspalgini, siis otsusta ukseava paiknemine vertikaalsuunas. 

Jälgi, et ei alus- ega silluspalki lõigataks üle poole, et uks jääks põranda tasapinnast ülespoole ja 

et uks ei tõuseks kõrgemale räästajoonest. 
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Joonis 31 Ukseava ja salapulkade asetus (A. Ansperi joonis) 
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4. EELARVE 

Eelarve (lisa 4) eesmärgiks on anda ülevaade sauna maksumusest ja ehitamiseks kuluvast ajast 

ning anda ehitusmaterjalide ja tööde spetsifikatsioonid. Spetsifikatsioonid on püütud anda sellise 

täpsusega, et nende põhjal oleks võimalik teha hinnapäringuid, juhul kui (kogu) sauna ise ehitada 

ei soovita. 

Eelarve ei kajasta detailselt abitöödeks (näiteks planeerimiseks, ehitusloa hankimiseks, tellingute 

ja palgipukkide tegemiseks) kuluvat aega ja materjali, kuna nende tööde vajalikkus ja maht 

sõltub väga suurel määral konkreetsetest oludest. Eelarves on need read siiski olemas, et need 

tööd ja kulud ära ei ununeks. 

Tööde maksumuse arvestamine on viidud tunnihinna alusele, va palkkehandi ehitamise ja 

katuselaastu paigaldamise maksumus, mille hinnastamine toimub tavaliselt vastavalt meetrite ja 

ruutmeetrite alusel. 

Enamiku tööde kohta ei leidnud ma ametlikke tööaja norme (va pinnasetööd – Paal, Vassiljev 

2005). Samas annaksid oskustööliste jaoks välja töötatud normid vaid väga ligikaudse ülevaate 

iseehitajal vastavate tööde tegemiseks kuluvast ajast. Lisaks otsestele tööoskustele mõjutavad 

tööajakulu kindlasti ka töö organiseerimine, ehitusprotsessi järjepidevus ja töötajate arv. Kuigi 

mõnda tööd saab teha suurema seltskonnaga, on optimaalne inimeste arv sellise suurusega 

objektil 2–3. Suurema inimeste arvu korral ei jagu kõigile enam tööd ja efektiivsus pigem 

langeb. Üksinda töötades võib samuti arvestada väiksema töö efektiivsusega ja suurema 

ajakuluga. Samuti on keeruline vastata sellistele küsimustele, kas näiteks pereüritusena 

korraldatud sambla või kerisekivide korjamist peaks arvestama tööajana või mitte. 

 

Näidiseelarve on koostatud lähtudes eeldusest, et saun ehitamine tellitakse ettevõtjalt koos kõigi 

kaasnevate kuludega ja et 

1) materjalide spetsifikatsioon vastab ehitusjoonistele ja juhendile; 

2) kogu ehitusmaterjal ostetakse; 

3) materjalide hinnad on orienteeruvad jaehinnad 2011. aasta kevade seisuga; 
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4) kogu ehitusmaterjal tuuakse 30 km kauguselt, ehitusmaterjalide veoks (v.a palgid, kruus, 

maakivid) kasutatakse sõiduautot ja järelkäru, transpordikuluks arvestatakse 0,19 €/km ja 

ühe reisi/ühiku kulu on seega 11,4 €;eelarvesse on transpordikulu lisatud vastavalt 

hankekohtade arvule – näiteks saematerjali toomine üks ühik, laastude toomine üks ühik 

jne; 

5) tööajakulu arvestamisel on võetud aluseks elukutselise ehitaja ajakulu lähtudes enda ning 

rahvusliku ehituse eriala vilistlaste Tarmo Tammekivi ja Egon Römeri ning ehitusmeister 

Uno Rohu kogemustest; 

6) palkkehandi ehitamise normiks on arvestatud 10m kaheksatunnise tööpäeva jooksul ehk 

1 m 0,8 tunni jooksul ja tööjõukuluks 9,6 €/m. Tööjõukulu hõlmab tööandja kõiki 

kulutusi tööjõule: brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi 

palgatöötajatele;katuselaastu paigaldamise normiks on arvestatud 10 m2 kaheksatunnise 

tööpäeva jooksul, ehk 1m2 0,8 tunni jooksul ja tööjõukuluks 9,6 €/m2 

7) muude tööde tunnihinnaks on vastavalt 2010. aasta keskmisele võetud 7,52 €. 

(Palgatöötaja keskmine... s.a.). 

 

Sauna materjalide hind koos transpordiga, juhul, kui kõik materjalid ostetakse on 2501 €. 

 

Selle metoodikaga arvutades on näidissauna hind koos tööjõukuludega 8041 €. Ettevõtte puhul 

tuleks siia lisada veel iseenesestmõistetavad ootused kasumile, amortisatsioonikulude katteks, 

üldkuludeks jms (näiteks 30%). 



64 

 

 

 

 

5. KOKKUVÕTE 

Igamehe suitsusauna-aabits on juhend mille abil saab hinnata suitsusauna ehitamiseks kuluvat 

aega, raha, materjale ja oskusi. 

  

Algses plaanis pidi juhend põhinema traditsioonilisel Võrumaa suitsusaunal. Töö käigus jõudsin 

järeldusele, et Võrumaa suitsusaunade eristamine teistest Lõuna-Eesti saunadest oleks suures 

osas kunstlik, seega võib öelda, et juhend kirjeldab Lõuna-Eesti tüüpi suitsusauna ehitamist. 

Ajalises perspektiivis lähtub juhend 19. saj lõpu – 20. saj alguse ehitustavadest. 

 

Töö eesmärk ei ole üks-ühele kopeerida sajanditagust saunaehitust. Antakse ülevaade 

omaaegsetest ehitustavadest- ja võtetest ning analüüsitakse neid tänapäevaste teadmiste valguses. 

Ehitusjuhend kirjeldab kuidas ehitada suitsusauna kaasaegseid teadmisi, oskusi ja töövahendeid 

kasutades ning tänapäevastele nõuetele ning seadustele vastavalt, säilitades samas traditsioonilise 

vormi ja funktsiooni.  

Ehitusjuhend on koostatud sellise detailsusega, et ka varem palkehitusega mitte kokku puutunud 

inimene saaks selle abil ise sauna ehitada. 

 

Eelarve annab ülevaate juhendi aluseks oleva sauna ehitamiseks kuluvatest materjalidest, rahast 

ja ajast lähtudes juhendi koostamise ajal kehtivatest hindadest. Eelarve on koostatud 

tabelarvutusena nii, et seda on kergesti võimalik muuta. 

 

Detailse ehitusjuhendi koostamine osutus oodatust mahukamaks tööks, seetõttu ei ole juhend 

täielik. Kuna eesti keeles piisavalt põhjalik palkehitusjuhend puudub, siis on plaanis tööd jätkata 

ja täiendada juhendit puuduvate peatükkidega. 
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LISAD 

Lisa 1.1 Põhiplaan 
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Lisa 1.2 Vaade läänest 
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Lisa 1.3 Vaade idast 
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Lisa 1.4 Vaade põhjast 
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Lisa 1.5 Vaade lõunast  
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Lisa 1.6 Lõige A 
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Lisa 1.7 Lõige B 
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Lisa 2 Palgitabel 

palgi palgi pikkus ladva Ø tüve Ø kommentaar 
nr cm cm cm   

     
seinapalgid       
     
küljeseina palgid         
1 610 18 24   
2 610 18 24   
3 610 18 24   
4 610 18 24   
5 610 18 24   
6 610 18 24   
7 610 18 24   
8 610 18 24   
9 610 18 24   
10 610 18 24   
11 610 18 24   
12 610 18 24   
13 610 18 24   
14 610 18 24   
15 610 18 24   
16 610 18 24   
17 610 18 24   
18 610 18 24   
19 610 18 24   
20 610 18 24   
21 610 18 24   
22 610 18 24   
23 610 18 24 tagavarapalk 
24 610 18 24 tagavarapalk 
25 610 18 24 tagavarapalk 
28 610 22 28 murispuu 
29 610 22 28 murispuu 
26 610 26 30 aluspalk 
27 610 26 30 aluspalk 

otsaseina palgid         
30 400 18 22   
31 400 18 22   
32 400 18 22   
33 400 18 22   
34 400 18 22   
35 400 18 22   
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36 400 18 22   
37 400 18 22   
38 400 18 22   
39 400 18 22   
40 400 18 22   
41 400 18 22   
42 400 18 22   
43 400 18 22   
44 400 18 22   
45 400 18 22   
46 400 18 22   
47 400 18 22   
48 400 18 22   
49 400 18 22   
50 400 18 22   
51 400 18 22   
52 400 18 22   
53 400 18 22   
54 400 18 22   
55 400 18 22   
56 400 18 22   
57 400 18 22 tagavarapalk 
58 400 18 22 tagavarapalk 
59 400 18 22 tagavarapalk 
60 400 25 29 vaheseina aluspalk
61 400 22 26 tenderpostid 
62 400 22 26 tenderpostid 
63 400 25 29 laetala 

vaheseina palgid         
64 220 19 21   
65 220 19 21   
66 220 19 21   
67 220 19 21   
68 220 19 21   
69 220 19 21   
70 220 19 21   
71 220 19 21   
72 220 19 21   
73 220 19 21 tagavarapalk 
muu ümarmaterjal       
     
põrandatalad       
1 310 16 19   
2 310 16 19   
3 310 16 19   
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4 310 16 19   
5 310 16 19   
6 310 16 19   
7 310 16 19   

sarikad         
8 340 12 16   
9 340 12 16   
10 340 12 16   
11 340 12 16   
12 340 12 16   
13 340 12 16   
14 340 12 16   
15 340 12 16   
16 340 12 16   
17 340 12 16   

pennid         
18 220 10 12   
19 220 10 12   
20 220 10 12   
21 220 10 12   
22 220 10 12   
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Lisa 3 Arvutused palgitabeli põhjal 

Kõik arvutused tehakse automaatselt palgitabelisse sisestatud andmete põhjal. 
Vajadusel saab muuta rohelisega tähistatud väljade väärtusi, kuid vaikimisi sisestatud 
väärtused lähtuvad näidisprojektist ja ehitusjuhendist. 

Märkus: palkide maht on arvutatud vastavalt Keskonnaministri määrusele (Puidu 
mõõtmise... 2006). 
     
     

keskmised väärtused         

palkide keskmine ladva läbimõõt Lk (cm) 19    

palkide keskmine tüve läbimõõt Tk (cm) 23    

palkide keskmine läbimõõt Dk (cm) 20    

materjali kogus         

ümarmaterjali kogus (m) 402    

seinapalkide kogus (m3) 12,0    

muu ümarmaterjali kogus (m3) 1,2    

muudetavad väärtused         

soovitud seinakõrgus h (cm) 240    

varakadu vk (cm) 2    

     

palgikordade hulga arvutamine         

palgikordade arv n = h / (Dk-vk) 13    

     
soovitud kaelte kõrguste arvutamine Chambersi valemite 
põhjal     

L1sk = 1/3 * Lk  (cm) 6    

T1sk = Tk – 2/3 * Lk  (cm) 11    

L2sk = 2/3 * Lk – vk  (cm) 11    

T2sk = 2/3 * Lk - vk  (cm) 11    
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Lisa 4 Eelarve 

  
  
MATERJALIDE MAKSUMUS  

Muuda vajadusel halli värviga tähistatud lahtrite sisu. Kõik muu arvutatakse automaatselt. Sinisega tähistatud 
väljade andmed arvutatakse palgitabeli põhjal. 

        

Nimetus Ühik Kogus  
Ühiku 
hind € 

Kokku 
€ Transport 

Kokku 
€

ümarmaterjal            781,64 
seinakonstruktsioonide palk m3 12,0   47,10 563,41 108,00 671,41
muu ümarmaterjal m3 1,2   47,10 54,37   54,37
roovlatid (ladva läbimõõt 5 +/-1cm, kulu 53cm pikkuse laastu 
korral) m 234   0,19 44,46 11,40 55,86
laast            350,20 
kolmekordne laastukate m2 44   7,70 338,80 11,40 350,20
laastude kulu sõltub laastude laiusest ja pikkusest, 53cm laastu kulu ca 100tk/m2, 
laaste müüakse reeglina m2 arvestusega, müüja arvestab laastukulu vastavalt 
oma kauba mõõtudele. 40m2 laastu maht on ca' 2m3.      
saematerjal     m3 €/m3    266,40 
harja- ja tuulelauad 2,5x20cm m 14 0,07 160,00 11,20 11,40 22,60
tuulelaud 2,5x20cm m 15 0,08 160,00 12,00   12,00
viilulaudised 2,5x20cm m 45 0,23 160,00 36,00   36,00
lae kattelaud 2,5x20cm m 55 0,28 160,00 44,00   44,00
laelaud 4x20x500cm m 55 0,28 160,00 44,00   44,00
põrandalaud 4x20x500cm m 65 0,33 160,00 52,00   52,00
lavalaud haab 4x20x300cm m 13 0,07 160,00 10,40   10,40
pingid 4x25cm m 6 0,03 160,00 4,80   4,80
lavakonstruktsioon 5x10cm m 14 0,07 160,00 11,20   11,20
salapulgad 2,5x2,5cm m 65 0,33 160,00 52,00   52,00
puistematerjal     t €/t    460,62 
kruus m3 5 9,0 8,60 77,40 45,00 122,40
maakivid m3 3 5,4 54,30 293,22 45,00 338,22
muu materjal            48,80 
sammal m3 1,2   0,00 0,00 11,40 11,40

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome
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kasetoht m2 5   0,00 0,00 11,40 11,40
kerisekivid m3 0,3   0,00 0,00 11,40 11,40
tsement 40kg kott 1   3,20 3,20 11,40 14,60
ahjukivid - punane tellis tk 200   0,37 74,00    
ahjukivid - shamott tk 110   0,76 83,60    
savisegu Vetonit 25kg kott 2   5,06 10,12    
tulekindel müürisegu Vetonit 25kg kott 1   18,70 18,70    
kerise armatuur 5mm m 57   0,14 7,98    
uksed tk 2   95,00 190,00 11,40  
aknad tk 2   20,00 40,00    
uksehinged tk 4   9,50 38,00    

kinnitusvahendid     kg 
hind 
kg    36,39 

laastunaelad 1,8x60mm (üks nael laastu kohta) tk 4400 5,5 2,00 11,00 11,40 22,40
naelad viilu-, harja- ja tuulelaudade naelutamiseks 3,5x90mm tk 200 1,3 2,00 2,65   2,65
naelad põranda, lae, lava naelutamiseks 4x120mm tk 300 3,4 2,00 6,90   6,90
naelad tellingute ja abivahendite jaoks 5x150mm tk 100 2,2 2,00 4,44   4,44
kruvid tellingute ja abivahendite jaoks 6x120mm tk 100   0,08 0,00   0,00
kulumaterjalid            98,40 
saebensiin (0,15 liitrit palkkehandi meetri kohta) l 48   0,98 46,72   46,72
ketiõli (0,09 liitrit palkkehandi meetri kohta) l 29   1,28 36,61   36,61
seguõli l 1,0   15,80 15,07   15,07
abimaterjalid            41,40 
koormakate 5x8m palkide ja ehituse katmiseks tk 2   15,00 30,00 11,40 41,40
materjal palgivirna karkassiks             
materjal pukkide tegemiseks             
materjal tellingute tegemiseks             
      
     kokku 2083,85
      km 20% 417
      kokku 2 501
        
Materjalide kogused on arvestatud vastavalt lisas 1 toodud joonistele 
        

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome
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TÖÖDE MAKSUMUS JA AJAKULU        
        
      tunnitöö hind 7,52
        

Nimetus Ühik Kogus

Ajakulu 
ühiku 
kohta 

tundides 
Kokku 
tunde 

Tunni 
hind €  

Kokku 
€

materjalide ettevalmistus       88     661 
palkide valik h 8 1,00 8 7,52   60
ümarmaterjali koorimine m 402 0,13 52 7,52   393
palkide märkimine ja staabeldamine, katmine h 16 1,00 16 7,52   120
roovide tahumine m 234 0,05 12 7,52   88
mõõtmistööd       4     30 
hoone nurgapunktide märkimine h 4 1,00 4 7,52   30
pinnasetööd   19   33     248 
hoonealuse pinnase koorimine (3,8 x 5,8 x 0,1m) m3 2,2 0,80 2 7,52   13
kerise kaevis (1,3 x 1,5 x 1,2m) m3 2,3 2,70 6 7,52   47
nurgakivide kaevised (0,5 x 0,5 x 1,2m) 6 tk m3 1,8 2,70 5 7,52   37
hoonealuse ja kaeviste täitmine ning tihendamine m3 6,3 2,40 15 7,52   114
jääkpinnase teisaldamine krundi piires m3 6,3 0,80 5 7,52   38
palkkehandi ehitamine       231 €/m   2774 
meetreid palkkehandis 230, palgikordade arv 13 m 289 0,80 231 9,6   2 774
palkkehandi mõõdud 5,8 x 3,8 x 2,4 (pähikust pähikuni)        
nelinurkne põhiplaan, üks vahesein, ümarpalk, järsknurktapp        
erinevaid tappe 130, palktenderposte 5tk        
avasid 5 (2 akent 40x40cm, 2 ust 170x105, suitsuava 20x20cm)        
katusekonstruktsiooni ehitamine       48     361 
sarikate tegemine, ümamaterjalist, 5 paari h 16 1,00 16 7,52   120
sarikate paigaldamine h 8 1,00 8 7,52   60
viilu karkassi ja laudise paigaldamine h 8 1,00 8 7,52   60
roovitise paigaldamine 212m h 16 1,00 16 7,52   120
katusekatte paigaldamine       34 €/m2   399 
kolmekordse laastukatte paigaldamine m2 40 0,80 32 9,6   384

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome
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harja- ja tuulelaudade paigaldamine h 2 1,00 2 7,52   15
kerise ehitamine       44     331 
kerise alusplaadi valamine 1,3 x 1,1 x 0,1m h 4 1,00 4 7,52   30
tellisest kastkerise ehitamine 1,1 x 0,9 x 0,9m tk 40 1,00 40 7,52   301
põranda ehitamine       16     120 
16cm ümarmaterjalist põrandatalade (6 tk) tahumine,  h 16 1,00 16 7,52   120
aluskivide (18 tk) ja talade paigaldamine,         
põrandalaudade (14 m2) paigaldamine        
lae ehitamine       16     120 
laelaudise (14 m2) paigaldamine, lae savitamine, h 16 1,00 16 7,52   120
laesoojustuse paigaldamine        
viimistlus ja sisustus       28     211 
akende ja uste paigaldamine h 4 1,00 4 7,52   30
lava, pinkide, pajaluukide tegemine h 16 1,00 16 7,52   120
kuivlao paigaldamine nurgakivide vahele h 8 1,00 8 7,52   60
abitööd       38     286 
koristamine h 16 1,00 16 7,52   120
pukkide, tellingute ja muude abivahendite tegemine h 16 1,00 16 7,52   120
sambla korjamine h 2 1,00 2 7,52   15
kasetohu korjamine h 2 1,00 2 7,52   15
kerisekivide korjamine h 2 1,00 2 7,52   15
planeerimine h   1,00 0     0
ehituslubade hankimine, muu asjaajamine h   1,00 0     0
        

   
kokku 
tunde 811  kokku € 5 541

   tööpäevi 101    
        

         
tööde ja materjali maksumus 

kokku 8 041
        
        
        

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome

Vormindatud: Soome
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Tööde maksumust arvestatakse tunnihinna alusel, va palkkehandi ehitamine ja katuselaastu paigaldamine, millede hinnastamine toimub üldreeglina vastavalt meetrite 
ja ruutmeetrite alusel. Ajakulu arvutamisel ona palkkehandi ehitamisel normiks võetud 10 meetrit päevas (1 meeter 0,8 tunnis) ja katuselaastu paigaldamisel 10 m2 
päevas (1m2 tunnis) 
        
Kõigi tööde maksumuse arvestamisel lähtutakse ühisest tunnihinnast. Tunnhinda saab kogu tabelis korraga muuta, sisestades soovitud väärtuse tabeli päises olevasse 
lahtrisse. 

Vormindatud: Soome
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SUMMARY 

EVERYMEN’S SMOKE-SAUNA MANUAL 

 

Andres Ansper 

 

Everyman’s smoke sauna manual helps to assess resources and skills necessary for building a 

traditional early 20th century South Estonian log smoke sauna. It also provides step-by-step 

building instructions. First of all the manual is meant for people who want to build their own 

smoke sauna. 

Smoke sauna was chosen for it’s remarkable significance in Estonian culture and for being of 

suitable size and technical complexity for a novice log-builder. 

The manual consists of four chapters. The first chapter provides a description of a traditional 

South Estonian smoke sauna. The description is accompanied by building drafts in Appendix 1. 

The second chapter offers overview of traditional building materials and qualities to look for 

when choosing said materials. The third chapter consists of detailed building instructions. The 

fourth chapter provides specifications of materials and labour needed as well as budget. Budget 

is provided in a form of automated chart, so it is easy to adapt it to the needs of a specific project. 

The manual is not complete. It became clear during writing the manual that for the building 

instructions to be understandable for a novice log-builder, they must be far more detailed and 

thus the volume of the work much bigger than expected at first. 

As there is no such manual in Estonian it is the intention of the author to complete the manual. 

 


