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Kaasikute laasimine on võrreldes männi- ja kuusepuistutega tunduvalt vähemlevinud. 

Üheks põhjuseks võib pidada seda, et paljud inimesed peavad kaske hästi laasuvaks 

puuliigiks, samas laasimise tulemusena on võimalik kasepuidu väärtust tunduvalt 

suurendada. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks ongi seega anda ülevaade kaasikute 

laasimisest ning selgitada välja selleks tööks parimad tööriistad. Lisaks on võrreldud 

samade tööriistade tootlikkust nii kaskede kui kuuskede laasimisel, et saada teada kuidas 

erinev puuliik tööriistade tootlikkusele mõjub. 

Kaskede laasimistööd teostati Tartu maakonnas, Järvselja Õppe-ja Katsemetskonnas. Töös 

kasutatud tööriistad olid vaheliti teradega käärid, alasiga käärid, teleskoopvarrega 

oksalõikur, kahe teraga oksasaag ning teleskoopvarrega oksasaag nii lühikese kui pika 

varrega. Kõige suurema tootlusega tööriistaks osutusid vaheliti teradega käärid, samuti olid 

nendega lõiked kõige tüvelähedasemad ja ilusamad. 

Kuuskede laasimisel on kõige suurema tootlusega vahendiks kiin, kuid kuna kiiniga 

laasides on tüve vigastamise oht väga suur, siis oleks soovitatav laasida pigem vaheliti 

teradega kääride või kahe teraga saega. Tööriistade tootluse võrdlemisel kase ja kuuse 

laasimisel selgus, et isegi kui puudel on meetri kohta samapalju oksi, kulub kuuskede 

laasimisele märgatavalt rohkem aega. 
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Pruning of birch stands is not so common in Estonia than pruning pine or spruce. The main 

reason for that is discoloration in the wood near the pruned branches, which ruins the 

quality of possible products from that wood. Timber from pruned birch stands can be much 

more valuable compared to timber from unpruned stands and because of that, this 

bachelor`s thesis gives an overview of the methods and tools that can be used to prune 

birch. Using the right tools could improve pruning time, therefore pruning productivity of 

variable tools was tested. Productivity of the same tools between birch and spruce pruning 

was compared to find out how tools are affected by different tree species. 

Pruning of birch stands was carried out in Järvselja training and experimental forest 

district. Used tools where bypass  loppers, anvil loppers, telescopic  pruner, two-blade saw 

and telescopic saw. Bypass loppers had highest pruning productivity, but could only be 

used to prune up to 2.7 meters. If it`s needed to prune higher, for example up to 4 meters, 

then should use telescopic pruner. Although Telescopic pruning saw with shorter handle 

had better productivity, it also caused more damage to the stem.  

Data of spruce pruning came from the supervisor of this thesis. Pruning was also carried 

out in Järvselja training and experimental forest district. Most productive tool for spruce 

pruning was brush hook, but it`s easy to damage the stem with it, therefore bypass loppers 

or two-blade saw should be used instead. 

When comparing pruning tools between birch and spruce, it came out that even if the 

number of branches per 1 meter was the same, pruning spruce took much more time. 

Keywords: birch, spruce, pruning, tools, productivity, comparison 
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SISSEJUHATUS 

 

Iga metsaomanik tahab saada oma metsast võimalikult suurt tulu. Üheks viisiks kuidas 

metsas kasvava puidu väärtust suurendada on kasvavate puude laasimine (Laas et al., 

2011). Kuna laasimise tulemusena suureneb oksavaba puidu osakaal, siis saab palgist 

näiteks tunduvalt rohkem kõrgema kvaliteediga saematerjali või spooni (Haygreen, 

Bowyer 1989 ref Schatz et al. 2008). 

Eestis on varasemalt rohkelt uuritud männi- ja kuusepuistute laasimist, kaskede laasimise 

kohta on andmeid, aga palju vähem, sest enamasti peetakse kaske hästi laasuvaks 

puuliigiks. 

Laasimise seisukohalt tähtsamaks võib pidada arukaske, sest võrreldes sookasega on 

arukask kiirema kasvuga ning tema puit paremate tehniliste omadustega (Schatz et al., 

2008). Sookase tüvi on sageli kõverustega, suurema koondega ja okslikum (Sibul 2006; 

Laas et al., 2011). Laasitakse ka maarjakaske, kuid sellest käesolevas töös ei räägita. Kuna 

valel ajal ja valede meetoditega laasimine võib endaga kaasa tuua hoopis negatiivseid 

tagajärgi on tähtis tunda õigeid laasimivõtteid, mida käesolevas töös ka kirjeldatakse. 

Lisaks laasimisvõtete tundmisele on oluline valida tööks ka õiged tööriistad, mida on 

saadaval väga palju erinevaid. On mootoriga ja ilma mootorita tööriistu, saed, käärid, 

tööriistad madalamaks laasimiseks või kõrgelt laasimiseks. Seetõttu on töö peamiseks 

eesmärgiks välja selgitada parimad tööriistad kaskede laasimiseks. Tööriistade 

laasimistulemusi on lisaks veel võrreldud kuuskede laasimistulemustega, et saada aimu 

kuidas erinev puuliik mõjutab tööriistade tootlikkust. 

Kaskede laasimistööd erinevate tööriistadega tehti Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

2016. aasta veebruari alguses ja aprilli alguses. Tööde käigus mõõdeti tööriistadega 

laasimise aega, laasimise kõrgust ning puu diameetrit. Kuuskede laasimisandmed, mis 

pärinevad samuti Järvseljalt, kuid antud töös kuuske laasitud ei ole, vaid on kasutatud 

olemasolevaid andmeid, mille töö autor on kokku pannud ning töödelnud.  
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1. LAASUMINE JA LAASIMINE 
 

1.1 Laasumine 

 

Laasumise all mõeldakse üldiselt puu võra alumiste okste loomulikku suremist ning 

mahalangemist (Krigul 1961). Laasumisprotsessi võib jagada kolmeks: elavokste 

nõrgenemine ja suremine, surnud okste kõdunemine ja varisemine ning okste ja 

murdehaavade kinnikasvamine. 

Puude laasumine algab elavokste nõrgenemise ja suremisega, mis on tingitud peamiselt 

vähesest valgusest võra alumises osas (Krigul 1961). Seega on laasumise juures oluline 

tegur puistu liitus. Okste suremise kohta annab aimu see, et nende lehed lähevad sügisel 

varem kollaseks. Täiesti ära surevad oksad sügise ja kevade vahel.  

Teiseks laasumise etapiks võib pidada surnud okste kõdunemist, mis toimub peamiselt 

seente toimel, kuid oma rolli mängivad ka putukad, vesi ja temperatuur (Krigul 1961). 

Tüve kaitseks seenhaiguste vastu tekib enamikel puudel surnud oksa aluses kaitsekiht. 

Surnud oksad varisevad tavaliselt osade kaupa, alates peenematest osadest, sest mida 

jämedam on oks seda kauem see kõduneb. Okste varisemine on kõige intensiivsem talvel, 

varakevadel ja hilissügisel.  

Laasumise kiirus on kasel võrreldes männi ja kuusega tunduvalt suurem, kuid siiski mitte 

piisav, et saada väga hea kvaliteedilist puitu (Krigul 1968). Kuivanud oksad võivad 

kasetüvel püsida 10-25 aastat. Laasunud tüve pikkused eri vanuseastmeliste kaasikutes on 

näha tabelis 1. Laasunud tüve pikkuse kujunemine kasepuistutes hakkab elavnema 25 

aastaselt ning saavutab maksimumi 35 aastaselt. 25 aastaselt on kasetüve alumiste okste 

suremise kiirus 0,40 meetrit aastas. Ligikaudsed laasunud tüve pikkused erinevates 

vanustes on näha tabelis 1. Soome andmetel on esimese harvendusraie tegemise ajaks, kui 

puud on 13-15 meetri kõrgused, laasunud tüve pikkus 5-7 meetrit, juhul kui puistu tihedus 

on sel ajal vähemalt 1500 puud hektari kohta (Hynynen et al. 2010).  
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Tabel 1. Laasunud tüve pikkused kasepuistus (Krigul 1968) 

Puistu vanus 

 10 20 30 40 50 60 70 

H 4,8 11,6 16,5 21,5 24,7 27,8 29,5 

K 2,4 6,0 10,0 13,4 16,3 18,2 19,4 

L 0,3 1,0 2,3 5,5 8,4 9,9 10,7 

Märkus. Puistute keskmised kõrgused (H), tüve pikkused võra alguseni (K), ja laasunud tüve pikkused (L) 

meetrites. 

 

Krigul (1960) on uurinud ka seost laasunud tüve pikkuse ja puu rinnasdiameetri vahel. 

Tema andmetel muutub noores kasepuistus laasunud tüvepikkus rinnasdiameetri 

suurenemisel üsna vähe. Keskealistes puistutes on natuke suurem seos diameetri ja 

laasunud tüve pikkuse vahel, kuid laasunud tüve pikkuse varieeruvus on üsna suur. Vanas 

puistus on seos  laasunud tüve pikkuse ja diameetri vahel juba suurem. Kindlalt võib väita, 

et puu diameetri kasvades võra alguse kõrgus suureneb. 

 

 

1.2 Laasimine 

 

Kasvavate puude laasimist metsanduses on kasutatud üle 300 aasta (Krigul 1968). 

Esimesed laasimiskatseid tehti Eestis 1927-1931. (Krigul 1961). Laasimist teostatakse 

peamiselt kahel viisil: laasitakse kas ainult kuivanud oksi või kuivanud ja elusoksi. 

Laasimise all peetakse silmas kasvavalt puult alumiste okste eemaldamist, et saada parema 

kvaliteedilist, ehk oksavaba puitu. Peale oksa eemaldamist kasvab sinna peale oksavaba 

puidu kiht, mis tõstab puidu ning sealt saadava materjali, näiteks spooni väärtust 

(Haygreen, Bowyer 1989 ref Shatz et al. 2008). Kui laasida ka elusoksi, siis hiljem on 

saematejalis rohkem puiduga kokkukasvanud oksi, samas kuivanud oksad võivad puidus 

suurema tõenäosusega lahti olla (Haygreen and Bowyer, 1989 ref Mäkinen et al. 2014). 

Kui vaadata Ia boniteedi puistus pärit kase läbilõike profiili 7 meetri kõrguseni (joonis 1), 

siis on näha, et puiduga kokkukasvanud okste tsoon moodustab 16%, puiduga 

kokkukasvamata okste tsoon moodustab 38% ning oksavaba tsoon moodustab 46% 

pindalast (Krigul 1968). Laasimisega on võimalik suurendada oksavaba puidu tsooni 
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koguni üle 80%, sealjuures võib täielikult ära jääda puiduga kokkukasvamata okste tsoon, 

mis mõjutab kõige rohkem puidu kvaliteeti.  

 

       Mänd Ib                         Kuusk Ib                       Kask Ia b                         Haab Ia b 

Joonis 1. Okstega ja oksavaba puidu tsoonid 120-aastase männi- ja kuusepuistu keskmisel 

puul I boniteedil ja 70-aastase kase- ja haavapuistu Ia boniteedil (Krigul 1968). 

Horisontaalselt on viirutatud puiduga kokkukasvanud okste tsoon, põiki on viirutatud 

puiduga kokkukasvamata okste tsoon ning viirutamata on oksavaba puidu tsoon kuni 7 

meetri kõrguseni.  

Hea ülevaate laasimise kasulikkusest näitab joonis 2. Jooniselt on näha, et kui oks on 

noores eas laasitud, siis saab parema kvaliteediga ehk oksavaba saematerjali. 

 

 

Joonis 2. Laasimise mõju oksavaba saematerjali väljatulekule. Vasakpoolne oks joonisel 

on laasimata, parempoolne on noores eas laasitud (Belials 2005). Saekava pealepanekul on 

näha oksavaba saematerjali väljatuleku võimalus võrreldes laasimata palgiga.  
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Lisaks okslikkuse vähendamisele on laasimisel tähele pandud ka muid kasulikke omadusi 

(Nicolescu 1999; Schatz et al. 2008). Laasimine suurendab puidu tihedust, sest kevadpuidu 

osakaal väheneb. Tõmbepuidu osakaal okste ümber väheneb, sest pingeid tekitav oks on 

ära lõigatud. Juveniilpuidu juurdekasv peatub laasitud tüveosas varem. Puidu kuivamisel 

on kahanemine radiaal- ja tangentsiaalsuunas väiksem. Laasitud tüveosas on pikemad 

trahheiidid. Spiraalkiulisuse nurk on väiksem. Suure tõenäosusega esineb vähem 

säsilõhesid ning okaspuudel vähem vaigupesi. 

 

 

1.2.1 Kaskede laasimine 

 

 Erinevad autorid soovitavad kaske laasida veidi erinevalt, kuid üldjoontes on kõik samal 

arvamusel, et surnud okste laasimine ei mõjuta negatiivselt puu juurdekasvu ning liiga 

suuri elusoksi ei tohi laasida. Krigul (1961) ei soovita laasida elusoksi, mis on suuremad 

kui 1 sentimeetrit, vastasel korral on suurem oht seenhaigusteks. Samas erinevad Soome 

autorid lubavad laasida kuni 2 sentimeetrit jämedaid oksi, sest suuremate okste 

kokkukasvamine on liiga aeglane (Schatz et al. 2008).   

Seenhaiguste vältimiseks on välja käidud soovitus jätta 5-10 sentimeetrine oksatüügas, mis 

hiljem, mõne aasta pärast laasitakse (Mayer-Wegelin 1936 ref Krigul 1961). See peaks 

vähendama värvimuutuste riski. Elavoksi, mis on üle 3 sentimeetri ei soovitata isegi sel 

viisil laasida, sest Kriguli (1968) andmeil avaldab elavokste laasimine  mõju puu 

juurdekasvule (Krigul 1968). Samas mõningate Soome autorite arvates alumiste elusokste 

laasimine võib puu kasvu ka kiirenda, sest oksad võivad olla juba suremas ja puule midagi 

ei anna, kuid puu varustab neid ikka toitainetega (Vuokila 1976; Lange et al. 1987; Giefing 

et al. 2004 ref Schatz et al. 2008). Kuivanud okste laasimine on aga kasulik, kuna 

vähendab võimalikke seenhaiguste infektsioone ning hoitakse ära ka kuivanud okste 

puusse kasvamine.  

Laasimise järgselt ei tohiks puu võra jääda alla 50% puu kõrgusest, vastasel korral puu 

kasv pidurdub (Laas 2001, Schatz et al. 2008).  

Laasimisel kasutatakse erinevaid mooduseid. Soomes tehakse laasimist tavaliselt kahes 

etapis (Hynynen et al. 2010). Esimest korda laasitakse puid kui nad on 6-7 meetri 
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kõrgused. Puud laasitakse siis 2,5-3 meetrini. Hektari kohta tuleks laasida 600-700 puud. 

Teist korda laasitakse kui puistu on üle 10 meetri kõrge. Siis tuleks laasida 400-500 puud, 

5-6 meetri kõrguseni. Raieküpseks saades peaks olema alles umbes 350 puud hektari 

kohta. Ka Eestis soovitatakse laasimine sarnaselt teostada. Kui esimest korda laasitakse 6-7 

meetri kõrguseid puid, tuleb laasimist teha vähemalt 2 korda (Laas et al. 2011). 1. korral 

laasitakse kuni 3-3,5 meetrini, 2. korral laasitakse kui puud on 9-12 meetrit kõrged ning 

laasimiskõrguseks on 5-6 meetrit. Kui laasitakse vaid ühe korra on soovitatav, et puistu 

keskmine läbimõõt oleks 9-13 sentimeetrit. Laasimine tuleks teha peale esimest 

harvendusraiet, et kokkuveoteede asukohad oleksid nähtavad ning välditakse asjatut 

laasimist. Kui paljud autorid soovitavad laasida kindla arvu puid, või ilusamaid 

tulevikupuid, siis Belials (2005) soovitab peale harvendusraiet laasida kõik allesjäänud 

puud. 

Seenhaigustega nakatumise riski vähendamiseks soovitatakse kaske laasida juulis-augustis  

(Laas et al. 2011; Belials 2005).  Kevadel, kui puudel mahlad liikuvama hakkavad, ei 

soovitata kasvavaid puid üldse laasida, sest on suurem oht koort vigastada (Belials 2005). 

Soomes pakutakse arukase sobivaks laasimisajaks samuti juulit, aga ka hilistalve või 

varakevadet (Hynynen et al. 2010). 

Kuni 2 (3) sentimeetri läbimõõduga oksakohtade kinnikasvamine võtab olenevalt aega 

umbes 5-8 (4-9) aastat (Schatz et al. 2008; Krigul 1968). 

Kriguli (1968) andmeil kasvavad 1-3 sentimeetri läbimõõduga elavokste lõikekohad kinni 

4-9 aastaga. Samas läbimõõdus kuivanud okste lõikekohad kasvavad kinni kauem (8-11 a). 

 

 

1.2.2 Kasvavate puude laasimisega kaasnevad ohud 

 

Mida kõrgemalt laasida, seda suurem on laasimisel tehtavate vigade hulk: killud haavades, 

kambiumi vigastused, oksatüükad jm (Krigul 1961). Kriguli (1968) andmeil oli 120st 

laasitud oksakohast koguni 90% ebasiledad ning nedest omakorda pooled killuga. See on 

põhjustatud sellest, et laasimine teostati saega ning kuivanud kaseoksad murduvad kergelt. 

Lisaks otsestele laasimistöödega tehtud vigastustele on ka teisi, mil avalduvad hiljem. 

Näiteks laasitud oksa ümber võib tulevikus esineda sissekasvanud koort ja vaigupesasid 
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(okaspuudel) (Nicolescu 1999 ref Schatz et al. 2008). Puidu survetugevus pikikiudu 

väheneb, puidu kõvadus väheneb. Laasitud okste kohal olevate elusokste mõõtmed 

suurenevad. Puidus võivad tekkida pinged,  mille tulemusena saelauad kõverduvad. 

Uinunud pungadest võivad areneda uued oksad. 

Kõige tavalisem kahjustus, mis kaskede laasimisega kaasneb on värvimuutus laasitud oksa 

ümbruses. Elavokste laasimisel esines Kriguli (1968) andmetel koguni 70% lõikehaavadest 

puidus värvimuutust.  

Kuna värvimuutus on tavaliselt põhjustatud seente elutegevusest siis on uuritud ka arukase 

laasimishaavade vastuvõtlikkust valgemädanikule (Chondrostereum purpureum), mis on 

potentsiaalne bioherbitsiid (Vartiamäki et al. 2009). Seda saab kasutada näiteks 

elektriliinide all ning sellega nakatatud maha lõigatud võsa ei kasva enam tagasi. Soomes 

uuriti, kuidas mõjub seen laasitud kaskedele. 2005. aastal nakatati erinevatel kuudel 

laasitud puid eelpool nimetatud seenega. Uuringus leiti, et kask on kõige vastuvõtlikum 

seenhaigusele maikuus. Ülejäänud kuudel esines samuti mädaniku levikut ja värvimuutust, 

aga tunduvalt vähem. 

 

 

1.3. Tööriistad 

 

Laasimisel kasutatavad tööriistad võib liigitada kahte rühma: tavalised ja mootoriga 

tööriistad. Tööriistade juures on oluline nende kasutusmugavus, hind ning efektiivsus. 

Enamlevinud töövahendid on oksasaag ja oksakäärid.  

Laasimissaag on tavaliselt kumera teraga, ning hambumus on varre poole, seega saagimine 

toimub ainult enda poole tõmmates. Sael on sageli veel küljes ka lõiketera oksa alumise 

poole koore lõikamiseks, et oks murdumisel koore külge rippuma jäädes tüve koort ei 

vigastaks. Saed on tavaliselt varustatud teleskoopvarrega, mille pikkusest oleneb 

maksimaalne laasimiskõrgus, mis on enamasti kuni 6 meetrit. Saagi kasutatakse enamasti 

okaspuude laasimiseks. Lehtpuude laasimiseks soovitatakse kasutada enamasti oksakääre, 

millega saab tavaliselt laasida kuni 2,5 meetri kõrguseni. Teleskoopvarre abil saab samuti 

laasida kuni 6 meetrini. 
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1.3.1 Oksasae ja kääride mõju laasimisel 

 

Soomes tehtud uuringus võrreldi tavalise laasimissae ja oksakääride mõju arukase 

laasimisel. Töö tulemusena tuli välja, et käärid ei põhjusta nii palju värvimuutust kui saag 

(Schatz et al. 2008). Laasitud oksakohtades esines värvimuutust igas suunas. 47,4%  

oksakohtadest oli värvimuutus tangentsiaalsuunas, 46,8% esines värvimuutus oksakohast 

ülespoole ja 35,6% oksakohast allapoole. Ainult 6,8% testitud puudest esines värvimuutus 

oksakohast puu sisemuse poole. Värvimuutuse levik erineva tööriista korral oli kõigest 

4mm tangentsiaalselt, kuid tõenäosus värvimuutuseks on saega laasides poole suurem kui 

kääridega laasides. Suurem värvimuutus oli põhjustatud sellest, et saega töötamisel on 

suurem võimalus vigastada koort. 

Erinevate uuringute andmeil on kääridega lõige ka siledam kui saega tehtud lõige (Nutto et 

al. 2013). Samuti on kääridega väiksem tõenäosus kahjustada oksakraed ning ka lõigatud 

oksakoha kinnikasvamine on parem. Näiteks kääridega laasitud eukalüptide oksakohad 

kasvasid kiiremini kinni ning värvimuutuse ja mädaniku osakaal oli väiksem (Wardlaw 

and Neilsen 1999 ref Nutto et al. 2013). Sellest hoolimata kasutatakse saagi ikkagi rohkem, 

sest saagi on lihtne kasutata ning ka sae hind on tavaliselt odavam (Stackpole 2001 ref 

Mcwilliam 2004). 

 

 

1.3.2 Tööriistade produktiivsus ja ergonoomilisus 

 

Laasimist peetakse üsna raskeks tööks, seega on oluline, et tööriista oleks mugav ja kerge 

kasutada ning ka see, et töö läheks samas ka kiiresti (Nutto et al. 2013). 

Brasiilias tehtud uuringus võrreldi tavalise oksasae, kääride ning elektriliste kääride 

laasimise kiirust ja töötamise füüsilist raskust (Nutto et al. 2013). Iga tööriistaga kolme 

meetri kõrguseni laasides oli kõige kiirem tööriist elektrilised käärid, millega laasiti 236 

puud päevas, tavaliste oksakääridega laasiti 196 puud ning saega 180 päevas. Elektrilised 

käärid mida uuringus kasutati olid sarnased neile Stihli kääridele, mis on kirjeldatud 

peatükis 1.3.3 ning kuna nendega töötamisel jõudu pole vaja rakendada on nendega 

töötamine tunduvalt kergem. 
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Eestis kasutatakse kõrgemalt laasimiseks pika varrega tööriistu, kuid Uus-Meremaal 

võrreldi käsisae ja redeliga laasimist ning pika varrega saega laasimist ning tuli välja, et 

sae ja redeli koostööl oli produktiivsus Pinus Radiata laasimisel poole suurem ning 

lõigatud oksakohtadel oli vähem vigastusi (Terlesk 1969). Saed on efektiivsemad, kui 

töötaja keha on laasitavast oksast kõrgemal, vastasel korral ei kasutata ära kogu jõudu. 

Pika saega on suur tõenäosus ka kaela vigastusteks, sest vaadatakse pidevalt üles.  

 

 

1.3.3 Enamlevinud tööriistad 

 

Oksasaag on üks enamlevinud tööriistu, okste laasimisel (Laas et al., 2011). Võrreldes 

mootoriga tööriistadega on nende hind üsna odav, alates mõnekümnest eurost. Joonisel 3 

olev saag koos teleskoopvarrega maksab umbes 80 € (Oksasaag... 2016). On hea kui sae 

tera tagumises otsas oleks tera, mille abil saab oksa koore vajadusel läbi lõigata (Belials 

2005). Teleskoopvarre abil saab laasida tavaliselt kuni 6 meetrini. On olemas ka selliseid 

tööriistu, mis koosnevad nii tangidest kui saest. Väiksemad oksad lõigatakse sel juhul 

tangidega ning jämedamad, mis tangide vahele ei mahu, saega.  

 

 

Joonis 3. Teleskoopvarrega oksasaag (Oksasaag... 2016) 
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Üks huvitava välimuse ja ehitusega tööriist on kahe teraga laasimissaag (joonis 4). Kurvits 

(2015) nimetab kahe teraga laasimissaagi üheks parimaks ja suurema jõudlusega vahendiks 

kuuseokste laasimisel. Saag toimib enda poole tõmmates ning lõikab oksa kahel poolt 

korraga. Maksimaalne laasitava oksa diameeter on 2 sentimeetrit. Kutsar (2008) on välja 

toonud sae tehnilised andmed:  

 Üldpikkus 180 sentimeetrit 

 Varre pikkus 120 sentimeetrit, mida on võimalik lülidega pikendada 

 Saeosa pikkus 60 sentimeetrit 

 Esimese tera pikkus 45 sentimeetrit 

 Teise tera pikkus 30 sentimeetrit 

 Tera laius 7 sentimeetrit 

 

Joonis 4. Kahe teraga oksasaag (Foto V. Kurvits 2007) 

 

Lisaks tavalistele saagidele on olemas ka mootoriga tööriistu. Elektriline oksasaag (joonis 

5) on võrreldes tavalise käsisaega tunduvalt kiirem. Tänu elektrimootorile on saag kergem 

kui bensiinimootoriga laasimissaag (Kõrglõikur... 2016). Samuti on mootor vaikne ning ei 

vibreeri nagu bensiinimootor. Suurimaks miinuseks võib arvatavasti pidada lühikest aku 

kestvust.  

http://aiataht.ee/korgloikur-stihl-hta-85


15 

 

Elektrilise sae tehnilised andmed on järgmised: 

 Juhtplaat 30 sentimeetrit 

 Saekett 1/4PMC3 1m1 64hm 

 Aku laadimisaeg AL 300-ga 70 minutit 

 Masina pikkus 270-390 sentimeetrit 

 Pinge 36 V 

 Stihl QuickStop Super ketipidur 

 4,8 kilogrammi (lõikemehhanismiga, ilma akuta) 

 Joonisel oleva sae hind 529€ 

 

 

Joonis 5. Elektriline oksasaag (Kõrglõikur... 2016). 

 

Bensiinimootoriga kõrglõikur (joonis 6) on oma ehituselt põhimõtteliselt samasugune kui 

elektiline saag, vaid mootor on teine (Kõrglõikur Stihl...2016). Järgnevalt on välja toodud 

sae tehnilised näitajad: 

 Mootori võimsus 36,3 cm
3
/1,4 kW 

 Juhtplaat 30 sentimeetrit , kett 3/8P 

 Lõikekõrgus 2700-3900  millimeetrit 

 Kaal 7,8 kilogrammi 

 hind 829€ 

http://aiataht.ee/korgloikur-stihl-hta-85
http://aiataht.ee/korgloikur-stihl-ht-131-3
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Joonis 6. Bensiinimootoriga kõrglõikur (Kõrglõikur Stihl...2016) 

 

Vaheliti teradega oksatangid (joonis 7), on kerged ning sobivad hästi elusokste lõikamiseks 

(PowerGear terasest... 2016). 

 

Joonis 7. Vaheliti liikuvate teradega lõikur (PowerGear terasest... 2016) 

 

Alasiga oksalõikur (joonis 8) on seevastu sobivam suurte ja kuivanud okste lõikamiseks 

(Hammasülekandega... 2016).  

 

Joonis 8. Alasiga oksalõikur (Hammasülekandega... 2016) 

http://aiataht.ee/korgloikur-stihl-ht-131-3
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Teleskoopvarrega oksalõikureid on mitmesuguse ehitusega. Mõned töötavad käepidemest 

tõmmates, teistel on nöörisüsteem. On ka tõmbele töötavad oksatangid nagu näiteks Falco 

30. 

Fiskarsi oksalõikur joonisel 9 maksab ligikaudu 125 € (Oksalõikur... 2016). Varre pikkus 

on reguleeritav 2,4-4,1 meetrit ning lõikepea asendit saab keerata, sõltuvalt sellest kuidas 

töötajale mugavam tundub. 

 

Joonis 9. Teleskoopvarrega oksalõikur (Oksalõikur... 2016)  

 

Falco 30 laasija (joonis 10) tehti eesmärgiga laasida 10-15 sentimeetrit diameetriga mände, 

kuid sobib ka teiste puude laasimiseks. Soovituslik okste läbimõõt on kuni 20 millimeetrit, 

kuid saab lõigata ka kuni 35 millimeetrist oksi. Seade töötab lihtsalt varrest tõmmates. 

Ühtegi nööri, ega käepidet, millest tange kokku tõmmata ei ole, seega on sellega töötamine 

lihtsam. Seadmel on kaks tera, mis tööriista allapoole tõmmates lõikuvad, samal ajal terad 

ka natuke keerlevad ning seetõttu pole ohtu et oks murdudes tüvelt koort maha tõmbaks 

(Falco Karsija 30... 2016). 

Tööriista hind on 245€, mis on üsna kõrge (Falco 30 laasija... 2016). 

 

Joonis 10. Falco 30 laasija (Falco 30 laasija... 2016). 
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Üheks lihtsaimaks laasimisvahendiks on kiin (joonis 11), mis kujutab endast 

põhimõtteliselt kumerat tera käepideme otsas. Kiini saab lisaks okste lõikamisele kasutada 

ka väiksema võsa raiumiseks või palkidelt koore eemaldamiseks (Woodexpert... 2016). 

 

 Joonis 11.  Kiin (Woodexpert... 2016). 

 

Elektrilised oksakäärid (joonis 12) on erinevatel andmetel perspektiivne tööriist, kuid väga 

kõrge hinnaga. Järgnevalt on välja toodud tööriista tehnilised andmed (Oksakäärid... 2016): 

 Tööorgan – käärid 

 Tööaeg – 6 kuni 8 tundi 

 Maksimaalne lõike sügavus 45 millimeetrit 

 0,98 kilogrammi (akuta ja  kande seadmeta) 

 Hind (ilma akuta)- 1559 € 

 

Joonis 12. Elektrilised oksakäärid (Oksakäärid... 2016)  
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2. METOODIKA  
 

2.1 Puistute kirjeldused 

 

Töö eesmärgiks oli erinevate tööriistade võrdlemine, seega ei olnud kaskede laasimise 

katseala valikul oluline, et tegemist oleks puhtkaasikuga, tähtis oli vaid, et oleks piisaval 

arvul enamvähem ühevanuseid kaski, mille peal erinevaid riistu katsetada. Laasimiseks sai 

valitud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kvartali js306 eraldis 5, mille takseerandmed 

pärinevad aastast 2010. Nende järgi on tegu 1. boniteedi haavanoorendikuga, kus on sees 

ka 10% ehk  u 250 kaske hektari kohta. Kaskede keskmine vanus on 10 aastat, kõrgus 7 

meetrit, ja diameeter 5 sentimeetrit. Tegelikkuses olid kased tunduvalt juba tunduvalt 

suuremad, laasitud puude keskmine diameeter oli 9,9 sentimeetrit. 

Kuuskede laasimisandmed on kokku pandud 3 erineva proovitüki laasimisandmetest. 

Esimine proovitükk asub kvartalil js300, eraldisel 1, mille näol on tegu 1,35 ha suuruse 

keskealise jänesekapsa-mustika kuusikuga, mille 1. rinde tagavara on 298 tm ning kuuse 

osakaal 80%. Puistu on seemnetekkeline ning selle vanus on 44 aastat, kõrgus 20 meetrit ja 

keskmine diameeter 15 sentimeetrit. Inventeerimise kuupäev oli 08.07.2015.  Nimetatud 

proovitüki laasimisandmed pärinevad 2015 aasta kevadest, kui seal toimus õppeaine 

metsaraietööd ja -masinad praktika raames kuuskede laasimine. 

Teine ja kolmas proovitükk asuvad Järvseljal, kvartalil js295 eraldistel 1 ja 9. Eraldis 1 on 

1 ha suurune naadi kasvukohatüübi kuusik, mille keskmine vanus on 36 aastat, keskmine 

kõrgus 20 meetrit ning keskmine diameeter 18 sentimeetrit. Inventeerimisandmed on 

seisuga 08.07.2015. 

Eraldis 9 näol on tegemist 5,26 ha suuruse, keskealise jänesekapsa kuusikuga. Lisaks 

kuusele, mida on eraldisel 90%, on seal ka 8% kaske ning 2% pärna. Kuuskede keskmine 

vanus on 39 aaastat, kõrgus 18,5  meetrit ning diameeter 20 sentimeetrit.  
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2.2 Välitööd 

 

Kaskede laasimistööd teostati veebruari alguses ning aprilli alguses. Andmete kirja 

panekuks ja mõõtmiseks kasutati järgnevaid vahendeid: stopper, klupp, paber, pliiats, 

mõõtelatt. Okste lõikamiseks on kasutatud põhimõtteliselt neid samu tööriistu, mis on välja 

toodud ka eespool, peatükis 1.3.3. 

Kaskede laasimiseks kasutati järgnevaid tööriistu: vaheliti teradega käärid, alasiga käärid, 

teleskoopvarrega oksalõikur, kahe teraga saag ning tavaline oksasaag nii väljatõmmatud, 

kui väljatõmbamata varrega. Väljatõmbamata asendis oli sae varre pikkus 2,2 meetrit ning 

välja tõmmatult 3,8 meetrit. Iga tööriistaga oli eesmärgiks laasida vähemalt 25 puud, mis 

sai ka täidetud, välja arvatud teleskoopvarrega oksalõikuri korral, millega laasiti 15 puud. 

Iga puu laasimisel mõõdeti laasimise aeg, puu diameeter kahes suunas ning laasimise 

kõrgus. Kõik laasitud puud märgistati numbritega, et hiljem oleks neid vajadusel võimalik 

üles leida ning kaardistada. 

Kuuskede laasimiseks kvartalil js300, eraldisel 1, kasutati järgnevaid tööriistu: kiin, 

teleskoopsaag nii lühikese kui pika varrega, vaheliti teradega tangid, alasiga tangid, 

kaheteraga saag ja falco 30 laasija. Tööde käigus mõõdeti laasimisele kulunud aeg, 

laasimise kõrgus ning diameeter kahes suunas. Kõik laasitud puud ka nummerdati. 

Kuuskede laasimisel kvartalil js295, eraldistel 1 ja 9 tehtud proovitükkidel mõõdeti 

laasimiseks kulud aeg, laasimise kõrgus, puu diameeter kahes suunas. Proovitükkide 

kaardistamise jaoks mõõdeti veel puude vahelised kaugused ja asimuudid ning puud 

nummerdati. Laasimiseks kasutati järgnevaid tööriistu: kiin, vaheliti teradega tangid, 

alasiga tangid, falco 30 laasija, kahe teraga saag, lühikese ja pika varrega teleskoopsaag. 
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2.3 Andmete töötlemine 

 

Mõõdetud andmete töötlemiseks on kasutatud Microsoft Excel 2010 tarkvara. Erinevate 

tööriistade võrdlemiseks on leitud iga puu kohta ühe meetri laasimise aeg ning okste arv 

ühe meetri kohta. Nende näitajate vahelist seost nimetatakse antud töös tootluseks. Sel 

viisil on üritatud erinevad tööriistad omavahel võrreldavaks teha, sest ei laasitud kindla 

kõrguseni, vaid niipalju kui antud tööriist võimaldas. Ühe meetri laasimisaja leidmiseks on 

puu laasimisaeg jagatud laasimise kõrgusega. Okste arvu teada saamiseks ühe meetri kohta 

on puu kogu okste arv jagatud laasimise kõrgusega. Saadud tulemustega on koostatud 

joonised, millel on näha seos erinevate tööriistade ühe meetri laasimise aja ja ühel meetril 

olevate okste vahel ehk tööriistade tootlus. Joonised kujutavad endast hajuvusdiagrammi, 

selguse mõttes punktid eemaldatud ning näha vaid lineaarne trendijoon. Joonise x-teljel on 

okste arv meetri kohta ja y-teljel ühe meetri laasimise aeg.  

Iga tööriistaga on arvutatud ka keskmine puu diameeter, keskmine ühe puu laasimise aeg, 

keskmine laasimise kõrgus, keskmine okste arv. Veel on leitud ka ühe oksa laasimise aeg. 

Selleks on puu laasimise aeg jagatud okste arvuga. 

Lisaks on uuritud laasimisaja seost ja puude diameetrit. Selleks on tehtud samat laadi 

joonised, kuid y-teljel on seal ühe meetri laasimisaeg ja x-teljel keskmine puude diameeter. 

Käesoleva töö kokkupanekuks ning vormistamiseks on kasutatud tekstitöötlusprogrammi 

Microsoft Word 2010 ning töö on koostatud ja vormistatud Eesti Maaülikoolis kasutusel 

oleva juhendi „Lõputöö vormistamise nõuded“ järgi (Lõputöö... 2016).  
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3. TULEMUSED 
 

 

3.1 Kaskede laasimise tulemused 

 

Puude laasimise kiirus sõltub otseselt laasimise kõrgusest ning laasitavate okste arvust. Kui 

mitte arvestada okste arvuga puudel ega laasimise kõrgusega, siis kõige kiiremini saab 

terve puu laasitud vaheliti teradega kääridega, järgnevad kahe teraga saag ning alasiga 

käärid. Kõige kauem läheb aega teleskoopvarrega oksakääride ja välja tõmmatud asendis 

oksasaega laasimisel, sest nendega on laasimiskõrgus suurem ning sellest tulenevalt ka 

laasitavaid oksi tunduvalt rohkem. 

Kõige kõrgemale sai laasitud välja tõmmatud asendis saega (5,18 m), järgnesid lühikese 

varrega saag (4,02 m) ning teleskoopvarrega oksalõikur (3,9 m). Kõige madalam keskmine 

laasimiskõrgus tuli vaheliti teradega kääridega (2,72 m), sest nende käepidemed olid kõige 

lühemad. Kokkuvõtvalt on laasimisandmed esitatud alljärgnevas tabelis 2. 

 

Tabel 2. Kaskede laasimisandmed 

  Keskmine 

ühe puu 

laasimise 

aeg  

Keskmine 

okste arv 

puul 

Keskmine 

laasimise 

kõrgus 

Ühe oksa 

laasimiseks 

kulunud 

aeg 

Ühe 

meetri 

laasimise 

aeg. s/m 

Okste 

arv. 

Tk/m 

Vaheliti teradega 

käärid 

33,33 14,00 2,72 2,38 12,27 5,15 

Alasiga käärid 43,60 11,43 2,92 3,81 14,95 3,92 

Teleskoopvarrega 

oksakäärid 

114,21 24,21 3,90 4,72 29,29 6,21 

Saag lühikese 

varrega 

56,60 14,24 4,02 3,97 14,09 3,55 

Saag pika varrega 120,38 21,54 5,18 5,59 23,26 4,16 

Kahe teraga saag 37,16 9,18 3,45 4,05 10,77 2,66 

 

Joonisel 13 on kujutatud erinevate tööriistade tootlus. Mida püstisem on lineaarjoon, seda 

enam sõtub tööristaga ühe meetri laasimise aeg okste arvust meetril. Vaheliti teradega 
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kääridega laasimine sõltub okste arvust kõige vähem, ehk on kõige kiirem. Järgnevad kahe 

teraga saag ning lühikese varrega saag. Jooniselt võib veel välja lugeda, et kui oksi meetri 

kohta on alla kolme, siis kulub alasiga kääridega ühe meetri laasimiseks vähem aega kui 

lühikese varrega sae või kahe teraga sae korral. Samas sõltub laasimise alasiga kääridega 

okste arvust rohkem ning peale 3 oksa kulub meetri laasimiseks järjest rohkem aega. Kõige 

rohkem sõltub laasimise aeg okste arvust pika varrega sae korral. 

 

 

Joonis 13. Tööriistade tootlus kase laasimisel 

 

Puu diameetri suurus mõjutab erinevaid tööriistu erinevalt. Väikeste kääridega on näha, et 

kui puu diameeter kasvab, siis kulub laasimisele rohkem aega (joonis 14). Suurte kääride ja 

kahe teraga sae lineaarjoon aga näitab langust, mis tähendab, et  jämedamate puude 

laasimiseks kulub vähem aega. Puu diameetri kasvamine mõjutab kõige rohkem pika 

varrega saega ning teleskoopvarrega oksalõikuriga laasimist. 
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Joonis 14. Laasimisaja ja diameetri seos kaskede laasimisel 

 

 

3.2 Kuuskede laasimise tulemused  

 

Kuuskede laasimine võttis kasega võrreldes tunduvalt rohkem aega. See on tingitud sellest 

et kuuskedel on tunduvalt  rohkem laasumata oksi kui kaskedel. 

Kõige kiiremini sai ühe puu, okste arvu ja laasimise kõrgust arvestamata, laasitud kiiniga 

(tabel 3). Aja poolest järgnevad vaheliti teradega tangid, alasiga tangid ning kahe teraga 

saag. Kõige kauem võttis aega mõlema pika teleskoopvarrega saega laasimine.  

Laasimise kõrguse järgi alates madalamast reastuvad tööriistad järgmiselt: vaheliti 

teradega käärid (2,3m), kiin (2,6m), alasiga käärid (2,6m), Falco (2,8m), kahe teraga saag 

(3,1m), lühikese varrega saag (3,2m), pika varrega saag (4,6m). 

Kui vaadata ühe oksa laasimiseks kulunud aega, koos tööriista liigutamisega järgmise 

oksani, siis kõige vähem aega kulus kiiniga laasimisel (2,1s). 
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Tabel 3. Kuuskede laasimisandmed 

Tööriist Keskmine 

aeg 

Keskmine 

okste arv 

Keskmine 

laasimise 

kõrgus 

Ühe oksa 

laasimiseks 

kulunud aeg 

Ühe 

meetri 

laasimise 

aeg. s/m 

Okste 

arv. 

Tk/m 

Falco 30 174,5 37,5 2,8 4,7 61,5 13,2 

Kiin 53,6 25,2 2,6 2,1 20,5 9,7 

Väiksed käärid 116,7 32,6 2,3 3,6 51,8 14,5 

Teleskoopsaag 

pika varrega 

378,2 48,9 4,6 7,7 81,8 10,6 

Teleskoopsaag 

lühema varrega 

246,7 35,5 3,2 7,0 77,0 11,1 

Suured käärid 119,2 26,1 2,6 4,6 45,8 10,0 

Kahe teraga 

saag 

129,6 32,8 3,1 3,9 41,2 10,4 

 

Erinevate tööriistade tootlus kuuse laasimisel on näha joonisel 15. Kiiniga laasimise aeg 

sõltub okste arvust meetril kõige vähem, sest ühe löögiga on võimalik eemaldada mitu 

oksa. Kõige enam sõltuvad okste arvust lühikese varrega saag, pika varrega saag ning 

falco. Vaheliti teradega käärid, alasiga käärid ja kahe teraga saag on üsna sarnase 

tootlikkusega. 

 

Joonis 15. Kuuskede laasimise tootlus 

 

Puu diameetri suurus ei mõjuta praktiliselt üldse kahe teraga saega laasimise kiirust (joonis 

16). Kiini ja Falco 30 laasija korral diameetri kasvades puu laasimiseks kuluv aeg väheneb. 
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Ka kahe teraga saega laasimise aeg ei sõltu eriti puu diameetrist. Kõige rohkem mõjutab 

puu diameeter pika saega laasimise aega. 

 

 

Joonis 16. Kuuskede laasimisaja ja diameetri vaheline seos 

 

3.3 Tööriistade võrdlus kaskede ja kuuskede laasimisel 

 

Kuuskedel on keskmiselt puu kohta tunduvalt rohkem oksi, kui kaskedel ning sellest 

tulenevalt kulub iga tööriista korral kuuskede laasimisele rohkem aega ning kuuse 

lineaarjoon on sellest tulenevalt tunduvalt pikem. Väikseste kääridega läks ühe kase 

laasimiseks aega keskmiselt 33,33 sekundit, ühe kuuse laasimiseks, aga koguni 116,7 

sekundit. Ühe oksa laasimiseks kulus kuuskedel keskmiselt 3,6 sekundit, kaskedel 2,38 

sekundit 

Kuna kuuse lineaarjoon on püstisem, siis võib väita,  et kuuskede laasimise aeg väikeste 

kääridega sõltub okste arvust rohkem, kui kaskede laasimine (joonis 17). Isegi kui meetri 

kohta oli sama palju oksi, kulus kuuskede laasimiseks rohkem aega.  
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Joonis 17.  Laasimise tootlus kase ja kuuse laasimisel vaheliti teradega kääridega 

 

Kaskede laasimiseks alasiga kääridega kulus keskmiselt 43,6 sekundit, kuuskede 

laasimiseks 119,2 sekundit. Joonisel 18 on näha, et kaskede ühe meetri laasimine suurte 

kääridega võtab vähem aega, kuid sõltub okste arvust natuke rohkem. 

 

 

Joonis 18. Laasimise tootlus kase ja kuuse laasimisel alasiga kääride korral 
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Kahe teraga sae korral on kase ja kuuse ühe meetri laasimise aja sõltuvus okste arvust 

meetri kohta ligikaudu sama suur (joonis 19), kuid laasimiseks kulub kuusel samade okste 

arvu korral rohkem aega. 

 

 

Joonis 19. Laasimise tootlus kase ja kuuse laasimisel kahe teraga sae korral 

 

Lühikese varrega sae korral võtab kuuskede laasimine tunduvalt rohkem aega kui kaskede 

laasimine (joonis 20). Näiteks kui oksi on meetri kohta 5 tükki, siis kulub 1 meetri 

kasetüve laasimiseks umbes 20 sekundit, kuuse korral aga üle 40 sekundi. Kuuse 

lineaarjoon on ka püstisem, ehk ühe meetri laasimisaja sõltuvus okste arvust on suurem. 

 

 
Joonis 20. Laasimise tootlus kase ja kuuse laasimisel lühikese varrega sae korral 
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Pika varrega saega on kaskede ühe meetri laasimise kiirus sama okste arvu korral umbes 

poole kiirem, kui kuuskede laasimine (joonis 21), kuid sõltuvus okste arvust paistab olevat 

suurem, sest joon on püstisem. 

 

Joonis 21. Laasimise tootlus kase ja kuuse laasimisel pika varrega sae korral  
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4. ARUTELU 

 

Kaskede laasimisel sõltus vaheliti teradega kääridega ühe meetri laasimise aeg okste arvust 

ühel meetril kõige vähem, ehk teisiti öeldes, oli tootlus kõige suurem. Üsna võrdsete 

tulemustega järgnesid kahe teraga saag, alasiga käärid ja lühikese varrega saag. 

Erinevad tööriistad regeerivad erinevalt ka puu diameetri kasvule. Nii sobiksid peenemate 

puude laasimiseks laasimiseks vaheliti teradega käärid, samas jämedamate puude jaoks 

kahe teraga saag. Samas ei saa tehtud katsete põhjal teha paikapanevaid järeldusi, sest 

puude okste arv erinevate tööriistadega laasitavatel puudel oli varieeruv ning nii sattusid 

mõne tööriistaga laasimiseks okslikumad puud ning teistega laasimiseks vähem okslikud 

puud.  

Üldine tähelepanek tööriistade tootluse võrdlemisel kuuse ja kase korral oli, et kuuskedel 

on palju rohkem laasumata oksi. Kuid isegi, kui oksi ühe meetri kohta oli sama palju, siis 

kulus kuuskede ühe meetri laasimisele ikkagi rohkem aega. See võib tulla sellest, et kuuse 

oksad on tugevamad kui kase omad ning seetõttu on neid raskem lõigata. 

Järgnevalt on välja toodud tähelepanekud erinevate tööriistadega töötamisel: 

 Vaheliti teradega oksakäärid. Vaheliti teradega käärid olid kõige mugavamad 

kasutada, sest olid käepärase suurusega ja üsna kerged. Lõiked nendega olid kõige 

täpsemad ja siledamad ning tänu vaheliti asetsevatele teradele olid lõiked ka väga 

tüvelähedased. 

  Alasiga oksakäärid. Töös kasutatud kääride tera oli juba natukene kulunud, ja 

seetõttu ei puutunud tera kääre kokku surudes igalt poolt vastu alasit. Selle 

tulemusena jäi vahepeal alasi poolne kooreriba läbi lõikamata ning ajakulu 

suurenes. Seega on alati enne tööle asumist oluline jälgida, et tööriist oleks korras, 

sealhulgas ka seda, kas tera puutub korralikult vastu alasit. Võrreldes vaheliti 

teradega kääridega jäi alasiga kääridega lõikamisel suurem oksatüügas. See tuleneb 

tööriista ehitusest, sest tera kohtub alasiga täpselt selle keskkohas ning kuna alasi 

on üle 1 cm lai, siis jääbki lõikamisel alati järele u 0.5 cm pikkune tüügas. 
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 Teleskoopvarrega oksalõikur. Pikk vars muudab madalamate okste eemaldamise 

raskeks. Vars jääb manööverdades tihti ümbritsevate puude vahele ja nende 

okstesse kinni ning muudab töö tegemise üsna aega nõudvaks. Võrreldes 

vahelduvate teradega kääridega, jäid teleskoopvarrega lõikuriga natukene suuremad 

oksatüükad. Probleemiks oli ka see, et üsna tihti jäid peenikesed elusoksad 

lõiketerade vahele kinni. 

 Teleskoopvarrega oksasaag. Kui vars oli välja tõmbamata asendis, siis sai üsna 

hästi tööd teha, kuid pika varrega hakkas saag liiga palju õõtsuma, mis tegi 

töötamise väga raskeks ja ebamugavaks. Pika varrega kulus üsna palju aega ka sae 

oksale sättimisele. Kõrgemate okste puhul tuli ette ka koore vigastamist, sest kui 

oks sai läbi lõigatud, läks tera vastu tüve. Niisamuti nagu teleskoopvarrega 

oksalõikuri puhul, oli ka teleskoopvarrega sae puhul manööverdamine puude vahel 

tülikas. 

 Kaheteraga oksasaag. Saagi oli üsna kerge kasutada, kui laasitava oksa läheduses 

ei olnud teisi oksi, mis võiksid ette jääda. Kui aga mõned oksad olid väga 

lähestikku, siis tulenevalt sae ehitusest ei saanud oksa sae terade vahele sättida. 

Probleeme esines ka siis, kui laasitav oks oli liiga terava nurga all püsti ning tüve 

väga lähedal, sest siis kiilus saag tüve ja oksa vahele kinni. Kui saag oli õige 

küljega korralikult vastu tüve, siis oli lõige üsna tüvelähedane, kuid nagu saega 

laasimise puhul ikka, siis mitte nii sile kui kääridega lõigates. 

 Kiin. Kaskede laasimisel antud töös kiini ei kasutatud. Küll aga sai kiiniga laasitud 

kuuski. Kiiniga laasimine on väga kiire, kuid samas on väga suur tõenäosus tüve 

vigastada. Samuti ei saa laasida liiga jämedaid oksi, sest neid ei jõua ühe korraga 

läbi lüüa ning tera jääb oksa kinni. 

 Falco 30. Falco 30 laasijat ei kasutatud samuti kaskede laasimisel, kuuskede 

laasimesel aga kasutati. Kurvitsa (2015) sõnul ei sobi falco laasija liiga lähestikku 

paiknevate okste laasimiseks, ega ka liiga terava nurga all olevate okste 

laasimiseks. 

Kirjanduses on palju andmeid sae ja kääride võrdlusest(nt. Mwilliam 2004, Schatz 2008), 

kus väidetakse, et kääridega tehtud lõige on parema kvaliteediga. Ka siin töös olevaid 

laasimiskatseid tehes oli näha, et kääridega lõiked olid palju siledamad, kui saega lõiked.  

Kui arvestada lisaks tootlusele ka kasutusmugavust ja lõiget, võib parimaks tööriistaks 

kaskede laasimisel pidada vaheliti teradega kääre. Samas jäi keskmiseks laasimiskõrguseks 
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nendega vaid 2,7 meetrit. Seega, kui on plaanis kõrgemale laasida, võiks proovida teha töid 

hoopis nii, et alguses laasitakse kääridega ning hiljem sealt maalt edasi teleskoopvarrega 

oksalõikuriga. Siin töös niimoodi küll ei laasitud, kuid arvatavasti kuluks sel viisil 

laasimisele vähem aega ning töötamine oleks mugavam. 

Kui eelnevalt on u 2,5 meetrini laasitud, siis sealt maalt edasi võiks proovida ka käsisae ja 

redeliga laasimist nagu on kirjeldanud Terlesk (1969). 

Kuigi Hynanen (2010) kirjutas, et kaskede laasimist võib teha ka hilistalvel või 

varakevadel, siis vähemalt Eestis seda teha ei soovitaks, sest veebruari alguses laasitud 

kaskede oksakohtadel esines kaks kuud hiljem kõvasti mahlajooksu. Seega tuleks kaskede 

laasimistööd teostada ikkagi suve lõpus nagu on väitnud erinevad Eesti autorid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärkideks oli välja selgitada parimad tööriistad kaskede laasimiseks ning 

võrrelda erinevate tööriistade tootlikust kase ja kuuse laasimisel. Töös on antud ülevaade 

kaskede laasimisest ning välja selgitada selleks sobivaimad tööriistad. Kaskede 

laasimisandmeid erinevate tööriistadega on võrreldud kuuskede laasimise andmetega 

samade tööriistade korral, et saada aimu kuidas erinev puuliik mõjub tööriistade 

tootlikkusele.  

Mõlema puuliigi korral võib pidada kõige tootlikumaks tööriistaks vaheliti teradega kääre. 

Kuigi kuuskede laasimisel kasutati ka kiini ning hoopis see oli kiireim tööriist, siis suure 

vigastusteohu tõttu ei tasuks seda kasutada. Vaheliti teradega kääride miinuseks on, et  

laasimiskõrgus jääb üsna madalaks, seega kui on soov laasida kõrgemale, on tarvis 

kasutada muid tööriistu. 

Teleskoopvarrega tööriistadest on soovitatav kasutada pigem oksalõikurit, kui saagi, sest 

kõrgelt laasides on saagi keeruline kindlalt käsitleda ning oht vigastusteks tõuseb. 

Katsetada võiks ka sellist varianti, et alguses laasida vaheliti teradega kääridega ning edasi 

teleskoopvarrega oksalõikuriga. Nii saab kiiresti laasitud umbes kuni 2,5 meetrini ning 

sellest kõrguselt on ka teleskoopvarrega oksalõikurit mugavam kasutada, sest ümbritsevad 

puud enam ei sega. 

Töö tulemusi saab kasutada laasimistööde ettevalmistamisel, sobivate tööriistade valikuks, 

kuigi tulemused saaksid olla täpsemad, kui laasitud kaskesi oleks olnud rohkem.  
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High pruning of birch stands and comparison of tools between 

birch and spruce pruning 

Summary 
 

Since pruning of birch stands is less researched than spruce or pine pruning, the main 

objective of this bachelor`s thesis is to give an overview of birch pruning and comparison 

of some of the most common pruning tools. A comparison between birch and spruce 

pruning was also made, to find out how different species affect the production of pruning 

tools. 

Pruning is one of the best ways to increase the value of forest, because logs from pruned 

trees have less branches and therefore products like plywood could be classified as higher 

quality classes. When pruning birch, following things should be kept in mind: 

 Pruning should be done after thinnings, because then the diameter growth increases 

and pruning wounds close quicker. 

 Right time to prune is at the end of the summer. 

 Living branches over 2 cm in diameter should not be pruned because of a bigger 

chance for discoloration. 

As a result of testing tools on birch, following conclusions could be made: 

 Pruning with bypass loppers has the highest productivity, but average pruning 

height was only 2.7 meters. 

 To prune higher, telescopic shears should be used instead of telescopic saw. 

Pruning spruce took much longer time than pruning birch, because spruce has more 

branches. When comparing one meter of stem pruning time to the number of branches on 

one meter of stem, then can be seen, that even if the number of branches is the same, 

spruce pruning takes more time. That could be explained by the fact, that dried spruce 

branches are harder, but birch branches on the other hand are softer. 

The result of this thesis could be used as a recommendation when choosing pruning tools. 

 


