
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

 

Aigo Kiiker 

 

RESSURSI JA TÖÖAJA ANALÜÜS ALUSMETSA EEMALDAMISEL SOOME 

METSADE NÄITEL  

 

RESOURCE AND TIME ANALYSIS  OF FOREST UNDERGROWTH REMOVAL ON 

THE EXAMPLE OF FINNISH FORESTS  

 

Bakalaureusetöö 

Metsanduse õppekava 

 

 

Juhendaja: lektor Vahur Kurvits, MSc 

 

 

 

Tartu 2016 

 



2 

 

 

Eesti Maaülikool 

 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Aigo Kiiker Õppekava: Metsandus 

Pealkiri: Ressursi ja tööaja analüüs alusmetsa eemaldamisel Soome metsade näitel 

Lehekülgi: 33 Jooniseid: 5 Tabeleid: 11 Lisasid: 0 

Osakond:   

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja(d):  

Kaitsmiskoht ja aasta: 

metsatööstus 

metsatööstus 

lektor Vahur Kurvits 

Tartu, 2016 

Käesolevas töös on uuritud alusmetsa tihedusest sõltuvat tööle kuluvat aega ja muid 

ressursse, mida on vaja kasutada, et eemaldada tarbeks mittekasutatav puit enne  

harvendusraiet. Tööd on teostatud võsasaega Stihl FS 450. Märkmed on tehtud jooksvalt 

metsas, kus on kirja pandud kõik kuluartiklid. Autori arvates on sellest tööst abi 

metsamajanduses üleüldiselt. Nimelt saavad ettevõtjad ja metsaomanikud vastavalt 

alusmetsa tihedusele leppida kokku täpsemates tööle kuluvates summades, et lõpuks rahul 

oleks nii metsaomanik kui ka töövõtja.  

Töös leitud tulemuste põhjal võib öelda, et alusmetsa eemaldamise aeg on suuresti seotud 

tihedusega. Tihedusest tingituna on töövõtjal suuremad aja- ja ressursikulud ning seetõttu 

tasustatakse ka näiteks RMK-s alltöövõtjaid väljaraiutava puidu tiheduse alusel.  

Märksõnad: Stihl FS 450, tööaja analüüs, võsalõikur, võsasaag 
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The aim of this study was to find out whether there is a relation between undergrowth 

density.and the amount of work time. The second aim was to find out how much time and 

other resources are used to cut undergrowth before harvesting.  

All of the work was executed with underwood saw Stihl FS 450 in Finland and all the data 

was gathered during on an ongoing basis in the forest. In the author`s opinion, this work 

supports the forestry sector in general, especially forest owners and forest companies, who 

can plan resources for forest cutting according to the density of the forest.  

According to the results one can say that the work time of cutting underwood depends on 

the density of the forest. Due to the density of the undergrowth the resource usage is bigger 

for contractor, which is the main reason why RMK is paying according to the density of 

the underwood being cut. 
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SISSEJUHATUS 

 

Soome on metsamajanduse arengust Eestist alati peajagu eespool olnud ning väga palju on  

põhjanaabritelt üle võetud. Seetõttu on ka töövõtted väga sarnased.  

Nii Eestis kui ka Soomes on alusmetsa lõikus eriti tähtis enne harvesteri tööle asumist. 

Sellel on kolm olulist põhjust. Üheks on harvesteri töö kiirendamine nii harvenduse kui ka 

lageraietöödel. Teiseks on metsa lõplik esteetiline välimus ning kolmandaks on 

lageraiealasid lihtsam hiljem istutamiseks ette valmistada ning uuendada. 

Palju on tehtud tööaja analüüse metsamajandustööde efektiivistamiseks. Enamus neid on 

siiski suunitletud suurele metsatehnikale, milleks peamiselt harvesterid ja forwarderid. 

Samas on tähtsaks elemendiks metsanduses ka poolfüüsiline töö, milleks ongi näiteks 

võsalõikamine ja alusmetsa eemaldamine. Seetõttu on nende teemade käsitlemine väga 

oluline, kuid samas on neid vähe uuritud. 

Inimeste töötempo on küll erinev, kuid sellegipoolest mängib väga suurt rolli alusmetsa 

tihedus. Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada kas ja kui palju sõltub alusmetsa 

eemaldamine väljaraiutava puidu kogumahust ehk tihedusest. Tihedusest sõltuvat hektari 

hinda makstakse ka näiteks RMK alltöövõtjatele.  

2014. ja 2015. aastal oli võimalus autoril Soomes käia käesoleva töö koostamiseks 

andmeid kogumas. Peamiselt lõigati alusmetsa enne harvendusraiete teostamist 

keskealistest metsadest. Töö illustreerimiseks ning võrdlusmomendi tekitamiseks on välja 

toodud andmed valgustusraiest.  

Käesolev töö koosneb kahest osast: üheks uurimuse tahuks on teoreetiline andmete analüüs 

ja nende esitamine ning teiseks on praktiline töö metsas ja andmete kogumine. 

Käesoleva töö eesmärgid on: 

1. näidata ajakulu suurenemist alusmetsa tiheduse suurenemisel; 

2. selgitada välja peamised aja- ja muud ressursikulud vastavalt alusmetsa tihedusele 

selle eemaldamisel; 

3. anda ülevaade alusmetsa tähtsusest ja vajalikkusest; 
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4. võrrelda saadud tulemusi RMK hinnaraamistikuga alusmetsa eemaldamisel ja 

valgustusraiel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Alusmetsa kirjeldus 

 

Alusmetsaks nimetatakse rinnet, mis koosneb peamiselt põõsastest ja puudest, mis ei ole 

võimelised sealsetes kasvutingimustes moodustama esimest rinnet. (Sims, 2005). 

Alusmetsast võib leida peamiselt harilikku kuuske, harilikku pärna, sangleppa, halli leppa 

ning tihtipeale ka sarapuud.  

Alusmetsa hulk sõltub mitmest tegurist. Näiteks Taarikõnnu loodusala 

kaitsekorralduskavast (2013) selgus, et tiheda kuivenduskraavide võrgustiku (kraavide 

vahekaugus 100m ja vähem) tõttu suurenes alusmetsa ja järelkasvu hulk. Kuuse ja kase 

kasvuhoog suurenes arvatavasti sellepärast, et kuusk talub hästi varju ja kask saab paremini 

hakkama kuivemates kasvukohatüüpides. Alusmetsa eemaldamine on oluline ka mõnede 

looma- ja linnuliikide mängu- ja elupaikade säilitamiseks nagu näiteks metsis, kes ei saa 

tihedas alusmetsas elutseda. (Taarikõnnu..., 2013) 

 

1.2  Alusmetsa lõikuseks sobiv aeg 

 

Vanarahva tarkuse järgi on kõige parem alusmetsa lõigata lõikuskuul ehk augustikuul, sest 

siis ei aja puud võsusid. Samuti on tähele pandud, et õigel ajal raiutud kraavitrassidel 

kasvab võsa raiele järgneval 2-3 aastal mõnevõrra aeglasemalt, kuna sügiskülmade 

tulekuks ei ole noored võrsed puitunud ning need hävivad vastu talve ja hulga 

kasvuenergiat läheb kaotsi. (Tarang, 2016) Teaduslikust seisukohast on parim aeg lepavõsa 

raiumiseks suve algus, kuna selleks ajaks on taim kogu oma reservvarud ära kulutanud 

ning uusi pole jõutud veel talletada (Relve, 2007:93).  
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1.3  Alusmetsa eemaldamise vajalikkus 

 

Alusmetsa eemaldamine suurendab tunduvalt metsamasinate tootlikkust nagu tõi välja Jaak 

Hallikma (2011) oma bakalaureusetöös „Alusmetsa mõju harvesteri tootlikkusele Karo 

Mets OÜ näitel“, kus ta leidis, et harvendusraie eelselt lõigatud alusmets suurendab 

harvesteri tootlikkust keskmiselt 27,88% ja lageraie eelselt keskmiselt 20,09%. Lisaks 

leidis Hallikma (2011), et harvendusraiete käigus vigastas harvester puid keskmiselt 

33,65% vähem kui ettevalmistamata katsealal.  

Sarnasele tulemusele jõudis Golding (2011) oma bakalaureusetöös „Harvesteri tööaja 

analüüs“, kus jõuti järeldusele, et alusmetsa raie oleks teinud harvesteri töö palju 

efektiivsemaks. Toodi välja, et väiksesed ja surnud puud takistasid oluliselt harvesteri tööd 

ning sellest tingituna oli ka töötempo oli seetõttu aeglasem.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1  Harvendusraie proovitükid 

 

Harvendusraie proovitükid asusid kolmel katsealal kinnistutel 178 644 003 Hyötyneni 

külas ja Kaskii külas kinnistul numbriga 178 649 026. 

 

2.1.1 Katseala nr 1. HR 

 

Katseala asub kinnistul 178 644 003 Hyötyneni külas eraldisel nr 10 ning hektari kohta 

tehti 3 proovitükki. Eraldise takseerandmed on toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Eraldise nr 10 takseerandmed  

Pindala 14,4 ha 

Boniteet II 

Kkt Jänesekapsa-mustika 

Täius 80 

Tagavara/ha 254 tm 

Koosseis 95 Ma, 5 Ks 

Keskmine kõrgus 22 m 

Diameetrid  20 mänd, 15 kask 

 

Katseala nr 1 on pindalalt kõige suurem ning see eraldis sai valitud justnimelt seepärast, et 

tulemused oleksid võimalikud täpsed. Antud eraldis valmistati ette harvendusraieks.  
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2.1.2 Katseala nr 2. HR 

 

Katseala asub Kaskii külas kinnistul numbriga 178 649 026 eraldisel nr 465 ning hektari 

kohta tehti 4 proovitükki. Eraldise takseerandmed on toodud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Eraldise nr 465 takseerandmed  

Pindala 1,6 ha 

Boniteet II 

Kkt Sinilille 

Täius 75 

Tagavara/ha 160 tm 

Koosseis 60 Ma, 30 Ks, 10Ku 

Keskmine kõrgus 13 m 

Diameetrid  15 mänd, 16 kask, 14 kuusk 

 

Katseala on pindalalt küllaltki väike ning asub raskesti läbitaval maastikul. Nimelt on selle 

eraldise kahe külje kõrguste vahe väga suur. Samuti asub proovitükk tee ääres, millest 

tulenevalt on ühel küljel paremad valgustingimused ja sellest tingitud tihedam võsa, mis 

võis selle eraldise tulemusi ja andmeid mõjutada.  

 

2.1.3 Katseala nr 3. HR 

 

Katseala asub Kaskii külas kinnistul numbriga 178 649 026 eraldisel nr 475 ning hektari 

kohta tehti 4 proovitükki. Eraldise takseerandmed on toodud tabelis 3.  

 

Tabel 3. Eraldise nr 475 takseerandmed  

Pindala 2,9 ha 

Boniteet II 

Kkt Jänesekapsa 

Täius 70 

Tagavara/ha 165 tm 

Koosseis 50 Ma, 25 Ks, 25 Ku 

Keskmine kõrgus 14 m 

Diameetrid  15 mänd, 16 kask, 14 kuusk 
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Antud katseala sarnaneb eraldisele 465. Mõlema katseala puistu näitajad nagu boniteet, 

täius, tagavara, koosseis, kõrgus ja keskmised diameetrid on sarnased.  

 

2.2   Valgustusraieealiste metsade proovitükid 

 

Kõik kolm eraldist asuvad Kaskii külas kinnistul numbriga 178 649 026. 

 

2.2.1 Katseala nr 4. noorendik 

 

Katseala asub eraldisel nr 447 ning hektari kohta tehti 4 proovitükki. Eraldise 

takseerandmed on toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Eraldise nr 447 takseerandmed  

Pindala 2,4 ha  

Boniteet II 

Kkt Jänesekapsa 

Puude arv  3700 tk/ha 

Koosseis 40 Ma, 30 Ku, 30 Ks 

Keskmine kõrgus 2 m 

Vanus 7 a 

 

Käesolev eraldis 447 on männi enamusega noorendik, milles teostati valgustusraie.  

 



13 

 

2.2.2 Katseala nr 5. noorendik 

 

Katseala asub eraldisel nr 488 ning hektari kohta tehti 4 proovitükki. Eraldise 

takseerandmed on toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Eraldise nr 488 takseerandmed 

Pindala 1,9 ha  

Boniteet II 

Kkt Jänesekapsa 

Puude arv  3300 tk/ha 

Koosseis 50 Ku, 45 Ks, 5 Ma 

Keskmine kõrgus 6 m 

Vanus 13 a 

 

Käesolev eraldis 488 on kuuse enamusega noorendik. Sellel alal teostati valgustusraie.  

 

2.2.3 Katseala nr 6. noorendik 

 

Katseala asub eraldisel nr 473 ning hektari kohta tehti 4 proovitükki. Eraldise 

takseerandmed on toodud tabelis 6. 

 

Tabel 6. Eraldise nr 473 takseerandmed 

Pindala 4,4 ha 

Boniteet II 

Kkt Pohla 

Puude arv 2800 tk/ha 

Koosseis 90 Ma, 5 Ks, 5 Ku 

Keskmine kõrgus 4 m 

Vanus 15 a 

 

Käesolev eraldis on männi enamusega noorendik. Sellel alal teostati valgustusraie.  
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2.3  Kasutatud töövahendite kirjeldus 

 

„Võsasaag on rakmetega selga kinnitatav ja puusale toetuv seade metsakultuuride 

puhastamiseks rohust ja mittesoovitavatest noortest puudest. Saab komplekteerida nii 

rohulõikepea, rohulõiketera kui võsalõikekettaga“. (MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud, 

2016) 

Tööriistapood Stokker on avaldanud artikli sellest, kuidas valida õiget tööriista konkreetse 

töö jaoks, olgu see siis trimmerdamine, rohu- või võsalõikamine. Trimmerid on mõeldud 

eelkõige hõreda rohu või heina niitmiseks ja peamiselt koduaias kasutamiseks. 

Rohulõikurid on mõeldud suurema rohu lõikamiseks, millele viitab ka kolmnurkne 

rohuketas. Rohulõikurid on eestlaste seas kõige populaarsemad, kuna on oma jõudluse, 

hinnaklassi ja mitmekesisuse poolest kõige atraktiivsemad ning neile saab kinnitada ka 

trimmeri- ehk jõhvipea. Võsalõikurid on eelkõige mõeldud võsa ja väiksema diameetriga  

puude langetamiseks. Võsasaagidel on võimsam mootor ja sellest tulenevalt ka suurem 

kütusekulu, kuid vajaliku töö saab kiiremini ja efektiivsemalt tehtud. Paljudele 

võsalõikuritele on võimalik peale panna ka rohulõikuri ketas ning trimmipea. (Trimmer..., 

2014) 

 

2.3.1  Katses kasutatud võsasaag 

 

Antud töös on kasutatud võsalõikurit Stihl FS450, mis on kasutajate seas palju head 

tagasisidet pälvinud oma efektiivsuse ja erinevate kasutusvõimaluste poolest. Ka autor on 

arvamusel, et antud võsasaag on hea, kuna sellel on nii lai kasutusvaldkond. Tavaliselt on 

vajalike tööde ampluaa hästi lai, alustades rohuniitmisest ja noorte taimede päästmisest 

kuni alusmetsa lõikamiseni välja. Madala ja hõreda rohu korral on trimmeripea kasutamine 

kõnealuse võsalõikuri puhul ressursi raiskamine, kuid pikema ja tihedama rohu korral ning 

võsa lõigates masin hätta ei jää. Konkreetselt alusmetsa lõigates eelistatakse võimsamat, 

lühema ja jämedama varrega võsasaagi nagu näiteks Husqvarna 555FX, kuid võimekamate 

saagide puhul tuleb arvestada ka suurema kütusekuluga.  
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Husquvarna 555FX ja Stihl FS450 (joonis 1) põhinäitajate võrdlus on toodud tabelis 7. 

Husqvarna näitajad on üldiselt paremad, kuid sellest tingituna on ka kallim hind.  

 

Tabel 7.  Husqvarna 555FX ja Stihl FS450 võrdlus. Allikad: (Stihli ametlik koduleht & 

Husqvarna ametlik kodulehekülg) 

Näitaja Husqvarna 555FX Stihl FS450 

Kaal (kg) 8,9 8 

Kütusekulu (l/h) 1,79 1,4 

Kütusepaagi maht (l) 1,1 0,67 

Võsasae hind (€) 979 819 

Reduktori hind (€) 77 77 

Võimsus (kW) 2,8 2,1 

 

 

Joonis 1. Stihl FS450 (Allikas: Stihli ametlik koduleht)  

 

Husqvarna kaalub Stihli võsasaest 0,9 kg rohkem, mis on kasutajale suur erinevus. Nimelt 

iga gramm, mida metsas endaga päev läbi kaasas kanda, annab tööpäeva lõpus väga hästi 

tunda. Husqvarna kasuks räägib jällegi kütusepaagi maht 1,1 liitrit, mis on pea poole 

suurem kui Stihlil, vastavalt 0,67 liitrit. Suurem mahutavus lisab küll saele raskust juurde, 

kuid metsas peaks nende andmete kohaselt olema vähem kõndimist. Tabelis 7 toodud 

andmete alusel saab välja arvutada mitu minutit saab ühe saepaagitäiega töötada. Nimelt 

saab Husqvarna ühe saepaagiga lõigata ligikaudu 37 minutit ja Stihliga 29 minutit. Seega 
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ühe kütuseliitri korral saab Husqvaraga lõigata 33 minutit ja Stihliga 43 minutit. 

Kütusesääst, mis tuleneb väiksemast võimsusest, on nende andmete kohaselt Stihli kasuks 

0,39 liitrit ühe tunni kohta.  

Tabelis nr 7 on toodud ka reduktori hind, mis on mõlemal uuritud võsalõikuril samaväärne 

– 77 eurot. Kõige kuluvamate varuosade nagu õhufiltrid, süüteküünlad ja reduktorimäärded 

on mõlema mudeli jaoks suhteliselt sarnase hinnatasemega.  

Stihli kasuks räägib ka alghind, mis on lausa 160 eurot odavam kui Husqvarnal. Paraku 

Eestis enam Stihl FS450 uuel kujul ei müüda, varuosasid on saada küll ning kasutatud 

võsalõikurite turult on võimalik hea õnne korral aastateks korralik tööriist leida.   

 

2.4  Välitööde metoodika  

 

Andmeid koguti ja tööd teostati Soomes Juva maakonnas Hyötyneni ja Kaskii külades 

kahel erineval katastril. Katastrilt 178 649 026 on käesolevas töös käsitletud 

harvendusraie-eelsed eraldised 465 ja 475. Samalt kinnistult on võetud võrdlusmomendi 

tekitamiseks noorendikud eraldiste numbritega 447, 473 ja 488. Katastrilt 178 644 003 on 

töös käsitletud harvendusraie-eelne eraldis number 10. Töö eesmärgiks oli eemaldada 

alusmets enne harvendusraiet. Maha saeti kõik puud, mille diameeter oli kuni 10 cm. 

Võrdluseks on lisatud ka andmeid valgustusraieealistest metsadest. 

Töö käigus tehti 100-ruutmeetrised proovitükid, millel loendati tükiarvuliselt maha 

lõigatuid puid. Samuti koguti andmeid selle kohta kui palju kulus aega ühe saepaagitäiega 

lõikamiseks ning kui palju kulus peale aja erinevaid muid ressursse, mis olid otseselt tööga 

seotud.  

 

2.4.1 Kogutavad andmed 

 

1. Proovitükid – mõõdeti metsas 5,64 m raadiusega proovitükid. 

2. Tihedus – loendati saetud puude koguarv ühel proovitükil. 

3. Pindala – kogu uuritava eraldise pindala. 



17 

 

4. Puistu andmed – märgiti ülesse peamised puistu takseerandmed. 

5. Kütusekulu – koguti andmeid ühele konkreetsele eraldisele kuluvat kütusekulu. 

6. Reaalne tööaeg – mõõdeti ajaliselt, kui palju tehti reaalselt tööd. 

7. Puhkepausid – mõõdeti ajaliselt, kui palju kulus aega puhkepausideks. 

8. Sae hooldamine – mõõdeti ajaliselt, kui palju kulus aega sae hooldamiseks. 

 

2.4.2 Proovitükid alusmetsa tiheduse määramiseks 

 

Proovitükkide suuruseks oli 100 ruutmeetrit ning ringi raadiuseks võeti sellest tulenevalt 

5,64 m. Proovitükid märgistati ning loendati töö käigus raiutuid puid, et oleks ülevaade 

koheselt olemas, välistades puude mitmekordse loendamise. Loendatud puude arv korrutati 

100-ga, millest tulenevalt saadi puistu alusmetsa tihedus ühel hektaril. Keskmiselt loodi 

ühele hektarile 3-4 proovitükki, sõltuvalt sellest, kui suur tundus kogu alal visuaalselt 

vaadates tiheduse erinevus.  

 

2.5  Kameraaltööde metoodika  

 

Välitööde käigus kogutud andmeid võrreldi ja leiti seosed peamiselt väljaraiutavate puude 

tiheduse ning ajakulu vahel. Samuti võrreldi ajakuluga kaasnevaid muid ressursikulusid 

nagu näiteks kütusekulu. Omavahel võrreldi ka alusmetsa ja noorendike katsealadel tehtud 

proovitükkide tulemusi.  

Käesoleva töö koostamisel on kasutatud tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word 2010 ja 

vormistamisel on kasutatud EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudis kasutuses olevat 

juhendit „ Lõputööde vormistamise nõuded“. (Lõputööde... 2016) 

Kogutud andmed töödeldi ja analüüsiti MS Excelis. 
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3. TÖÖAJA ANALÜÜS JA TULEMUSED 

 

Alljärgnev tabel kujutab kõikidele tööoperatsioonidele kulunud aega ühe hektari kohta.  

 

Tabel 8. Erinevate tööoperatsioonide kulu ühel hektaril 

Eraldis 10 465 475 447 488 473 

Viilimisele kuluv 

aeg (min) 
11,28 15,63 12,93 9,90 15,79 17,90 

Reduktori 

määrimisele 

kuluv aeg (min) 

2,71 3,75 3,10 5,00 9,47 10,91 

Puhkusele kuluv 

aeg (min) 
36,67 42,89 39,99 60,46 107,23 141,18 

Reaalne tööaeg 

(min) 
369,31 466,25 380,00 789,17 1340,53 1555,68 

Tihedus (tk/ha) 12779 17150 18492 14300 25200 30000 

 

Tabelis nr 8 on näidatud kui palju kulub aega tööoperatsioonidele erinevate eraldiste 

korral. Saeketta viilimiseks kuluv hinnanguline aeg on 2 minutit ja 30 sekundit. Alusmetsa 

puhul arvestati, et saeketast viilitakse pärast igat saepaagitäit ja noorendike puhul üle kahe 

saepaagitäie. Reduktori määrimiseks kuluv aeg on võetud hinnanguliselt 3 minutit. Nii 

alusmetsa kui noorendike puhul määriti reduktorit iga päeva alguses.  

Võrdluses on kujutatud alusmetsa eemaldamise eraldised 10, 465 ja 475. Võrdluseks on 

lisatud ka erinevad ajakulud valgustusraie puhul eraldistel 447, 488 ja 473. Alusmetsa 

proovitükkide korral on näha, et mida tihedam on puistu seda enam kulub ka erinevatele 

tööprotsessidele aega. Eraldis numbriga 465 tiheduse ja ajakulu suhe on veidikene erinev 

teistest arvatavasti seetõttu, et antud proovitükk asus raskesti läbitaval maastikul, kuna 

sealsed kõrguste vahed olid suured. Samuti asus antud eraldis tee ääres, kus oli palju 

valgust ja tihedam võsa, mistõttu erines arvutuslik tihedus reaalsusest. Antud eraldisel 

oleks pidanud olema täpsema tulemuse saamiseks rohkem proovitükke, mida enne 

andmetöötlust oli raske hinnata.  
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Kõige suuremal eraldisel number 10 oli tihedus 12779 tk/ha. Reealseks tööks kulus seal 6 

tundi ja 9 minutit hektari kohta. Eraldisel 475 oli tihedus 18492 tk/ha ja reaalseks tööks 

kulus 6 tundi ja 20 minutit, mis selgelt viitab ajakulu ja tiheduse omavahelisele seosele. 

Samuti on seoses tihedusega kõik teised ajakulud nagu sae viilimine ja reduktori 

määrimine. Ajaliselt ei ole viimastest kumbki neist töövõtetest tähtis, kuid siiski annab 

aimdust kui suur on nendele kuluv hinnanguline aeg.  

Alljärgnev joonis 2 on koostatud kõikide proovitükkide põhjal, kujutamaks keskmist tööaja 

kulu jagunemist erinevate tööprotsesside korral. 

 

 

Joonis 2. Tööaja jaotus protsentuaalselt 

 

Jooniselt 2 on protsentuaalselt näha, et reaalsele tööle kulus keskmiselt kõikidel 

proovitükkidel 89,29%, puhkusele 8,08%, viilimisele 1,98% ja reduktori määrimisele 

0,65%.  

 

 

 



20 

 

3.1  Ressursi analüüs 

 

Alljärgnev tabel on koostatud erinevate metsa- ja aiatööriistade ning varuosade müügiga 

tegelevate ettevõtete näitel. 

 

Tabel 9. Alusmetsa eemaldamise ja noorendike hoolduse arvutuslik tunnikulu erinevatele 

vajalikele kuluartiklitele Allikas: Autori koostatud (Saemeister OÜ; Metsakaupmees OÜ; 

Kivimet OÜ & Hortulus OÜ) 

Kuluartikkel 
Hind 

(eur) 

Hinnanguline 

kasutusaeg (h) 

Alusmetsa 

eemaldamise kulu 

ühe tunni kohta (eur) 

Noorendike 

hoolduse kulu ühe 

tunni kohta (eur) 

Võsasaag 819,00 9000 0,09 0,09 

Kütus (l) 1,10 - 0,56 0,42 

Kahetaktiõli (l) 8,90 - 0,23 0,17 

Saeketas alusmets 
19,50 150 0,13 - 

Saeketas 

noorendik 
19,50 200 - 0,10 

Õhufilter 3,00 150 0,02 0,02 

Saeviil 1,20 60 0,02 0,02 

Süüteküünal 2,40 200 0,01 0,01 

Reduktori määre 4,50 400 0,01 0,01 

Viilipea 2,80 1800 0,00 0,00 

Võsalõikaja 

traksid 
35,00 3600 0,01 0,01 

Kõrvaklappidega 

kiiver 
61,50 3600 0,02 0,02 

Metsatööjakk 46,50 1800 0,03 0,03 

Turvapüksid 149,50 1800 0,08 0,08 

Turvasaapad 88,00 1800 0,05 0,05 

Võsalõikamise 

turvakindad 
32,50 300 0,11 0,11 

Kokku     1,37 1,14 

 

Tabel 9 illustreerib primaarseid kulutusi, mida on vaja teha alustamaks võsalõikustöödega 

Stihl FS450 võsalõikuriga. Ülaltoodud andmetes ei ole välja toodud võsasae 

hooldustöödeks vajalikku kulu, kuna see ei ole väga lihtsalt hinnatav ning oleneb suuresti 

kasutajast ning teistest olulistest teguritest nagu näiteks õigeaegne reduktori määrimine, 
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õhufiltri puhastamine või vahetamine jne.  Tabelis on välja toodud kuluartiklid ja nende 

hind. Samuti on antud igale esemele hinnanguline kasutusaeg. Arvestades, et alusmetsa 

eemaldamise korral kulub rohkem kütust ja saekettaid, saadi ühe tunni kuluks 1,37 eurot ja 

noorendike hoolduse ning valgustusraie korral hinnanguliselt 1,14 eurot tunni kohta.  

 

3.2  Proovitükkide võrdlus harvendusraie korral 

 

Alljärgnev joonis number 3 on koostatud alusmetsa raiel kogutud andmete põhjal.  

 

 

Joonis 3. Ajakulu sõltuvus väljaraiutava alusmetsa tihedusest ühel hektaril 

 

Joonisel 3 on võrreldud alusmetsa eemaldamist erinevate tihedustega puistutes. Eraldisel 

number 10 oli tihedus keskmiselt 12779 tk/ha ja aega ühe hektari raieks kulus 369 minutit. 

Eraldisel 465 oli tihedus 17150 tk/ha ja aega kulus alusmetsa eemaldamiseks 466 minutit. 

Eraldisel 475 oli tihedus 18492 tk/ha ja ajakulu 380 minutit. Põhjus, miks joonisel 3 

kujutatud ajakulu ja tihedus ei ole omavahel tihedas seoses, on tõenäoliselt tingitud sellest, 

et eraldis 465 asus tee ääres ning valgusest tingituna kasvas seal rohkelt võsa, mis aga 
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proovitükkide ning pindala vähesuse tõttu arvutuslikus tiheduses ei väljendunud. Üllatav 

tulemus on eraldiste 10 ja 475 ajakulu erinevus 11 minutit, kusjuures tihedus erineb ühel 

hektaril 5713 puu võrra. Kindlasti on täpsemad andmed eraldise 10 kohta, kuna pindala oli 

seal 14,4 ha, eraldisel 475 aga ainult 2,9 ha.  

Keskmiselt kulus alusmetsa eemaldamiseks ühelt hektarilt 405 minutit ehk 6 tundi ja 45 

minutit.  

 

3.3  Proovitükkide võrdlus valgustusraie korral 

 

Allpool toodud joonis on koostatud valgustusraiete käigus kogutud andmete põhjal.  

 

 

Joonis 4. Ajakulu sõltuvus tihedusest ühel hektaril noorendike hooldusel ja valgustusraiel 

 

Joonisel 4 on näha selget seost tiheduse ja ajakulu vahel noorendike hoolduse ja 

valgustusraie korral. Eraldisel 447 teostati noorendiku hooldus, tihedus oli seal 14300 tk/ha 

ja ajakulu oli 789 minutit. Eraldisel 488 ja 473 teostati valgustusraie. Neist esimesel oli 

tihedus 25200 tk/ha, mille raieks kulus 1340 minutit ja viimasel proovitükil oli tiheduseks 
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30000 tk/ha ja ajakuluks hektarile 1555 minutit. Keskmiselt kulus ühe hektari lõikamiseks 

1228 minutit ehk 20 tundi ja 28 minutit.  

 

3.4  Kütusekulu analüüsi  tulemused 

 

Tabelis number 1 toodud andmete kohaselt on Stihl FS 450 võsalõikuri kütusepaagi 

mahutavus 0,67 liitrit ja kütusekulu ühes tunnis 1,4 liitrit. Seega peaks saama ühe saepaagi 

täiega lõigata ligikaudu 29 minutit. Käesoleva töö andmete kohaselt saab ühe kütusepaagi 

täiega lõigata valgustusraie korral keskmiselt lausa 102 minutit ja alusmetsa raie korral 

keskmiselt 76 minutit. Seega andmete vahe on üllatav – valgustusraie korral kestis kogutud 

andmete põhjal üks saepaagitäis 73 minutit ja alusmetsa raie korral 47 minutit kauem.  

Lisaks on tabelis 1 võrdluseks toodud Husqvarna 555FX võsalõikur, mille kütusepaagi 

mahutavus on 1,1 liitrit ja kütusekulu ühes tunnis 1,79 liitrit. Seega saab arvutuslikult ühe 

Husqvarna 555FX saepaagi täiega töötada 37 minutit. Võrdluseks Stihl FS 450 ühe 

saepaagi täiega sai lõigata 29 minutit. Kuna Stihl võsalõikur on võimsuselt väiksem, on 

sellel tehniliste andmete järgi kütusekulu võrreldes Husqvarnaga 0,39 liitrit ühe tunni kohta 

väiksem. Kui ühes kuus hinnanguliseks võsasaagide töötamise ajaks arvestada 150 tundi, 

on Stihl FS 450 puhul kütusekulu võit lausa 58,5 liitrit.  

Alljärgneval joonisel on välja toodud kõikide proovitükkide andmete põhjal keskmine 

kütusekulu ja selle seos võsa tihedusega ühel hektaril.  
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Joonis 5. Kütusekulu sõltuvus tihedusest alusmetsa eemaldamise ja noorendike hoolduse 

korral ühel hektaril 

 

Joonisel 5 on näha kütusekulu ja tiheduse omavahelist seost. Alusmetsa ühe hektari 

lõikamiseks kulus keskmiselt 3,38 liitrit. Valgustusraie korral kulus keskmiselt ühele 

hektarile 7,8 liitrit kütust.   

 

3.5  Võrdlus RMK alusmetsa eemaldamise hinnaraamistikuga  

 

Riigimetsa Majandamise Keskusel on alltöövõtjatele välja töötatud alusmetsa eemaldamise 

tasustamise süsteem, mis lähtub justnimelt alusmetsa tihedusest (Tabel 10). Kokkuvõtvalt, 

mida tihedam on alusmets seda rohkem aega ja ressursse selle eemaldamiseks kulub ning 

sedakõrgemalt on töö tasustatud.  
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Tabel 10. RMK hinnaraamistik alusmetsa eemaldamisel (Allikas: RMK hinnaraamistik, 

2016: 4) 

Järelkasvu ja 

alusmetsa raie langil 

€/ha Märkused 

Mittelikviidse 

iseloomuga HR 

213 Mittelikviidse iseloomuga HR, kus varume peent laasituid tüveseid 

(nt 8Z) 

Tihe 166 Palju võsa + vähe sarapuud või vähe võsa ja palju sarapuud. Palju 

peab kasutama mootorsaagi. Võsa peab kandma osaliselt ka vaalu. 

Puid üle 17000 tk/ha või palju jämedat sarapuud 

Keskmiselt tihe 109 Palju madalat võsa, nii lehtpuu kui ka okaspuu (nt mustika kkt 

alusmetsa kuused). Saab kogu töö teha võsasaega. Puid 11000 -

17000 tk/ha 

Hõre 78 Mõnes kohas peab langetama võsa. Saab kogu töö teha võsasaega. 

Puid 3500-11000 tk/ha 

Puudub 0 Alusmets puudub või RMK ei nõua selle langetamist. Alla 3500 

tk/ha 

 

RMK hinnaraamistiku järgi saab käesolevas töös tehtud alusmetsa proovitükke võrrelda 

ainult ühe tiheduse astmega, nimelt „keskmiselt tihe“, kus on tabeli number 10 järgi palju 

madalat võsa, puude tihedus jääb vahemikku 11000 – 17000 tk/ha ning konkreetse töö 

puhul ei ole vaja kasutada mootorsaagi. Eraldise number 10 tihedus oli 12779 tk/ha, 

eraldise 465 17150 tk/ha ja eraldise 475 võsa tihedus 18492 tk/ha. Seega RMK-s 

tasustataks neid kõiki sama hinnaga. Võib öelda, et RMK hinnaraamistik on mõistlikult 

koostatud ning tasustamise süsteem põhineb põhjendatud alustel. Täpsemaks 

võrdlusmomendiks käesoleva töö ja RMK alusmetsa eemaldamise hinnaraamistikuga oleks 

pidanud olema käsitletud proovitükid, mille võsa tihedus oleks pidanud erinema vähemalt 

5000 puu võrra ühe hektari kohta.  
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3.6  Võrdlus RMK valgustusraie hinnaraamistikuga 

 

Tabelis 11 on välja toodud osaline RMK valgustusraie hinnaraamistik, mille järgi 

tasustatakse alltöövõtjaid vastavalt puistu kõrgusele ning väljaraiutavate puude tihedusele.  

 

Tabel 11. RMK valgustustraie hinnaraamistik (Allikas: RMK hinnaraamistik 2015)  

Kõrgus (m) 

Väljaraiutavate puude 

arv tk/ha 
2 3 4 5 6 

10000 124,24 149,81 174,17 197,32 220,45 

11000 132,77 158,34 182,7 205,84 228,98 

12000 140,08 165,65 190,01 213,15 236,29 

13000 148,6 174,17 198,54 221,68 244,81 

14000 155,9 182,7 205,84 228,98 252,12 

15000 163,21 190,01 214,37 237,52 260,65 

16000 171,74 197,32 222,9 246,04 269,18 

17000 179,05 205,84 231,34 254,57 277,7 

18000 187,57 214,37 238,73 261,88 285,01 

19000 196,1 222,9 247,25 270,41 293,54 

20000 203,41 230,21 255,78 278,92 302,06 

21000 211,93 238,73 264,3 287,45 310,59 

22000 219,24 247,25 260,65 295,98 319,12 

23000 227,76 254,57 280,14 303,28 326,42 

24000 236,29 263,09 288,67 310,59 333,73 

25000 243,6 272,83 299,63 322,77 345,91 

26000 250,92 281,36 306,94 330,07 354,44 

27000 259,43 289,87 315,47 338,6 361,74 

28000 266,74 298,41 323,99 347,14 370,27 

29000 275,27 305,71 332,52 355,66 378,8 

30000 282,58 317,89 343,48 367,84 390,97 

 

Käesolevas töös tuli välja, et tihedus on otseses seoses ajakuluga. Eriti hästi tuli see välja 

noorendike hoolduse ja valgustusraiete korral, kuna seal olid pindalad sarnasemad ning 

tihedus erines kõigil kolmel proovitükil võrdsetes astmetes ligikaudu 5000 tk/ha kohta.  

Tabeli 3 alusel oleks eraldis 447 üks hektar olnud  valgustusraie teostamisel RMK-s 

tasustatud 155,9 euroga, kuna tihedus oli eraldisel 14300 tk/ha ja kõrgus 2 meetrit. 

Proovitükid 473 ja 488 oleks olnud tasustatud tabeli 3 alusel samaväärselt – esimene neist 
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343,48 euroga ja teine 345,91 euroga. Ajakulu oli aga eraldisel 473 kokku 1555 minutit ja 

ühtlasi 215 minutit ehk 3 tundi ja 35 minutit ühe hektari kohta suurem kui eraldisel 488. 

Samuti kasvavad täiendava ajakuluga ka muud kulutused erinevatele tööprotsessi osadele 

nagu kütus ja teised põhilised kuluartiklid.  

Töös leitud tulemuste kohaselt ei sõltu valgustusraieealise metsa eemaldamine oluliselt 

metsa kõrgusest. Suuremat kaalu annab siiski võsa tihedus, kuid nagu eelnevalt ka 

mainitud, on RMK hinnaraamistikud siiski mõistlikult läbi mõeldud ja koostatud õigetel ja 

põhjendatud alustel.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli selgitada välja peamised aja- ja ressursikulud,  mis 

tekivad alusmetsa eemaldamisel. Kõige suuremaks ajakuluks on reaalne tööaeg, keskmiselt 

89,29% koguajast. Samuti oli aimatav kõige suurem ressursikulu, milleks oli võsasae 

kütus. Alusmetsa ühe hektari lõikamiseks kulus keskmiselt 3,38 ja valgustusraie korral 7,8 

liitrit kütust.  

Tõestatud sai ka asjaolu, et mida suurem on puistu tihedus, seda suurem on ajakulu 

väljaraiutavate puude eemaldamiseks. Käesolevas töös käsitletud alusmetsa eemaldamise 

proovitükkidest kõige suurema tihedusega eraldis 475 oli 18492 tk/ha ja kõige hõredamal 

proovitükil, eraldisel number 10 oli tihedus keskmiselt 12779 tk/ha. Üllatav on 10 ja 475 

eraldise 11-minutiline ajakulu vahe, kusjuures tihedus nende kahe eraldise vahel erineb 

ühel hektaril 5713 puu võrra. Keskmiselt kulus alusmetsa eemaldamiseks ühelt hektarilt 

405 minutit ehk 6 tundi ja 45 minutit.  

Tihedusest sõltuv ajakulu tuli paremini välja valgustusraiete proovitükkidelt, kus kõige 

hõredama eraldise tihedus 447 oli 14300 tk/ha ja eraldise 473 tihedus oli enam kui poole 

suurem 30000 tk/ha. Esimesele neist kulus 789 minutit ja viimasele lausa 1555 minutit, 

mis on suhtes nende proovitükkide tihedusega.  

Samuti sai käsitletud alusmetsa eemaldamise tähtsust. Nimelt kiirendab alusmetsa 

lõikamine harvesteri tööd ning selle tõttu on ka harvenduse käigus vigastatud puude arv 

tunduvalt väiksem. Pärast lageraiet on metsa esteetiline välimus ilusam ning samuti on 

lihtsam lageraiealasid hiljem uuendada.  

Käesolevas töös sai võrreldud ka RMK hinnaraamistikke nii alusmetsa eemaldamisel ning 

valgustusraiel. Alusmetsa eemaldamise tasustamise süsteem tundub olevat tõetruu ning 

peaks üldjoontes paika pidama, kuna hinna kujundajaks on just alusmetsa tihedus. 

Veidikene lakoonilisem on tasustamissüsteem valgustusraie puhul, kuna arvestatud on ka 

eemaldatava võsa kõrgusega, mis tundub loogiline, kuid konkreetses hinnaraamistikus 

tundub olevat liiga palju kõrguse astmeid ja tasustamise hind muutub iga poole meetri 
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kõrgusekasvu pealt. Autori arvates võiks olla kõrguse astmeid vähem ning süsteem 

lihtsam.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et alusmetsa eemaldamine on vajalik harvesteri töö 

lihtsustamiseks, hilisemaks metsa uuendamiseks ning alusmetsa eemaldamisele kuluv 

tööaeg sõltub oluliselt metsa tihedusest.  
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RESOURCE AND TIME ANALYSIS  OF FOREST UNDERGROWTH REMOVAL 

ON THE EXAMPLE OF FINNISH FORESTS  

Summary 

  

The aim of this thesis was to find out whether there is a relation between undergrowth 

density and work time. Also, to find out what are the main resource costs on cutting 

underbrush.   

From time resource perspective, the most time consuming action was the actual work time, 

which took about 89.29% from overall work time. Also the biggest resource cost was fuel 

for brush cutter, which was 3.38 liters per hectare for undergrowth and 7.8 liters of fuel per 

hectare for performing young crowths cleaning. Moreover, it was proven that with higher 

density, the amount of time spent to remove underbrush trees is also greater. For instance, 

the removal of undergrowth from allotment number 475 took 11 min longer than in 

allotment number 10. However, the density between those two allotment was 5713 trees 

per hectare, which would indicate that the time difference should be even higher. On 

average, it took 405 minutes or 6 hours and 45 minutes to remove undergrowth from one 

hectare. 

Time-dependent density is better shown in young growths cleaning plots, where time 

consumed for cutting is smaller for lower density allotments. For instance, the density of 

the allotment 447 was 14.300 pcs/ha and time consumed for tree removal was 789 minutes. 

But  the density of the allotment number 473 was higher by more than half  (30.000 pcs/ha) 

and it took 1555 minutes. 

Furthermore, the data recovered from this work, was compared with the pricing framework 

of RMK. Undergrowth removal of the remuneration system seems to be  adequate, because 

pricing depends on the density of the undergrowth. The paying system for young growths, 

also takes into account the height of the removable bush, which is important, but in that 

particular framework there seems to be too much height steps, which results in price 

change after every half meter. In the author's opinion, there should be fewer hight steps, in 

order to simplify the system. 

All in all, one can say that the underwood removal is necessary to ease harvester work, 

subsequent forest renewal and it was also shown that the time spent on underbrush removal 

depends on its density.  
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