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Kuuse- ja männipalkide koorimine on tööprotsess, mis tuleb läbida selleks, et palke oleks 

võimalik kasutada ümarpalgist hoonete ehitusel. Uurimuse eesmärgiks oli võrrelda erinevaid 

töömeetodeid, et leida optimaalne lahendus, mis oleks soodsaim arvestades tööjõu ja raha kulu. 

Võrreldavuse saavutamiseks kasutati koorimisel kahte töövahendit – liimeister ja tööstuslik 

survepesur. Võrdluses on 185 palki erineva pikkuse, koorepaksuse ja diameetriga. Töödeldavad 

palgid on pärit 140 aastasest puistust ning seetõttu on nende koor paksem kui palkidel, mida 

tavaliselt majade ehitusel kasutatakse. Uurimustöö objekt asub Nõo vallas Aarnamäe talu krundil, 

kuhu ladustatud 200 palki on lõigatud Võnnu alevikus asuvalt 0,6 hektari suuruselt puistult 2015 

aasta kevadel. Igal palgil on mõõdetud mõlema otsa diameeter, koorepaksus ja palgi pikkus. Töö 

käigus mõõdeti iga palgi koorimiseks kuluv aeg, vee- ja kütusekulu. Eraldi on välja toodud 

palkide liigutamiseks kuluv aeg. Antud uurimus toob eriti hästi välja töö kiiruste erinevuse 

palkide tüveotstel, kus koore paksus ületab 40 mm. Tulemustest selgus, et survepesuriga 

koorimisel kulus aega keskmiselt 3 korda vähem, kui liimeistriga. Eriti suur vahe tuleb oksliku 

kuusepalgi koorimisel, kus liimeister kohati koort eemaldada ei suudagi. Survepesuriga kulus küll 

aega veemahutite täitmisele ja masinate tankimisele, aga lõpptulemus näitab, et maha arvestades 

lisanduvad rahalised kulutused on pesuriga töötades tootlikus tööpäeva lõikes 3 korda suurem. 

Uurimus on tehtud 2 kuu vältel, mis toob samuti välja tootlikkuse langemise koore 

niiskusesisalduse langedes. 
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Debarking spruce and pine logs is a process that needs to be performed to prepare the material 

for subsequent use in constructing roundwood buildings. The objective of the present study was 

to compare different debarking methods to determine the optimal one in terms of labour and cost 

efficiency. The comparison involved two debarking tools – a drawknife and an industrial pres-

sure washer – used on 185 logs differing in length, bark thickness and diameter. As the logs 

originated from a 140-year-old stand, their bark was considerably thicker than of those normally 

used in the construction of buildings. The site of the study was Aarnamäe farmland in Nõo Rural 

Municipality, on which the 185 logs cut from a 0.6-ha stand near Võnnu Village in spring 2015 

were piled. Each log was measured for its length, bark thickness and diameter at either end. The 

amounts of water, fuel and time consumed during the debarking process were measured individ-

ually for each log. The time spent on turning the logs is presented as a separate item. 
The study demonstrated a huge difference in debarking speed at the bole side of the logs with a 

bark thickness of up to 40 mm. It appeared from the findings that the time of debarking with the 

pressure washer was approximately three times shorter as compared to the drawknife. The dif-

ference was particularly marked in the case of knotty spruce logs, where the drawknife occa-

sionally proved ineffective. While the pressure washer required extra time for filling up the wa-

ter and fuel tanks, it ultimately exhibited a threefold superior efficiency per workday notwith-

standing the accompanying financial costs. The study was conducted over a two-month period, 

which provided additional information on loss of efficiency due to decreasing bark moisture 

levels.  
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SISSEJUHATUS  

 

Palkidest ehitamine on levinud metsarikastel aladel, kus kasvab okasmets. Palkide 

kasutamine ehituses on olnud ajaloos väga tähtsal kohal ning eriti levinud on see olnud 

maakohtades. Vaatamata vahepeal  peaaegu täielikult valitsenud uuemate lahenduste 

kasutamisele eramajade ehituses, hakkab üha enam uuesti moodi tulema traditsiooniliste 

palkmajade ehitamine (Keppo 1999: 11). 

Valisin lõputöö teemaks palkide koorimise survepesuriga, sest hakkan omale palkmaja 

ehitama. Vaadates võimalikke palgi koorimise variante ja võrreldes neid oma palkidega, ei 

leidnud ma ühtegi muud lahendust, mis suudaks koore eemaldada nii lihtsalt kui 

survepesuri kasutamine. Minu kasutuses olevatel, 2015. aasta jaanuaris langetatud puudel 

ületab otsa diameeter kohati 50 cm ning koore paksus 40 mm. Antud uurimus püüab 

selgitada survepesuriga palkide koorimise protsessi, vajaminevat tehnikat, aga ka 

saadavaid tulemusi.  Töö eesmärk ei ole mitte ainult võrrelda mitut erinevat koorimisviisi, 

vaid anda ka näpunäiteid, kuidas on võimalik antud tööd kõige efektiivsemalt teha. 

Aastasadu on palke kooritud käsitsi erinevate tööriistadega. Meie naabritel soomlastel on 

väga kaugesse minevikku ulatuvad palkmaja ehituse tavad. Nende ehitustavasse kuulub 

korralik palkide koorimine olenemata sellest, kas on tegu ümar- või tahutud palgiga. 

Erinevalt Ameerika tavadest, kus palgi pinnale jäetakse jämedakoelisuse saavutamiseks 

puukoort, on ka Eestis tava ehituspalk ära koorida. Tööriistadest on kasutatud liimeistrit 

ehk kraaprauda, voolmeid (liimeistrile sarnanev pisem tööriist) ning pika varre otsas asuvat 

peitlitaolist tera-koorimisrauda (Vuolle-Apiala 2001: 23). Tööstustes, mis tegelevad 

palkmajade hulgitootmisega, kooritakse palke suures trei-masinalaadses pingis, mis samas 

palgid ka ühte läbimõõtu treib ning nende pinna siledaks jätab. Sellist teenust on võimalik 

ka eraisikul osta ning oma palgid sel viisil koorida lasta. Tänapäeval kasutatakse ka 

käsitööna valmivate palkmajade ehituses suuresti mehhaniseeritud lahendusi. Neid on 
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erinevaid sõltuvalt kasutatavast tööriistast. Üks selliseid on mootorsae külge kinnitatav 

pöörlev höövlilaadne tera. Üldiselt on nende tööpõhimõte liimeistri töö matkimine ning 

erinevus on lihtsalt kasutatavas masinas. Saele sarnaselt saab pöörlevat nugadega tera 

kinnitada ka ketaslõikurile.  Kõige uuem lahendus on koorimisel survepesuri kasutamine. 

Selle töö tagajärjel jääb palgi pind rikkumata ning see eemaldab edukalt isegi koorealuse 

mõha (Vuolle-Apiala 2001: 24). 

Uurimuse eesmärgiks on kahe erineva palgikoorimise meetodi võrdlemine ning parima 

viisi leidmine. 

Seoses lõputöö valmimisega tahaksin tänada oma juhendajat Peeter Muistet, kes andis infot 

ja nõu töö vormistamise osas, Linden Viinalassi, tänu kellele sai läbi viia välitööd, ning 

Aavo Tambergi, kes aitas oma tehnikaga virnastada kooritud palgid.  
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1 KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1 Majapalgi valimine metsast 

 

Kvaliteetse majapalgi valimine kasvavas metsas on ehituses üks tähtsamaid etappe. Selleks 

peab oskama arvestada õiget aega, puuliiki, diameetrit ning isegi ilmakaart. Loomulikult 

on vaja enne palkide valimist teada seda, mida ehitama hakatakse. Sellest sõltub, millise 

läbimõõduga palke tarvis läheb. Sauna jaoks vaja minev materjal on tunduvalt väiksema 

läbimõõduga kui elumaja jaoks valitav palk. Majapalgi valimisel peetakse oluliseks tema 

ladvapoolse otsa diameetrit, sest see saab seina kõige õhemaks kohaks. Puit on oma poorse 

ehituse tõttu üsna halb soojusjuht ja seetõttu on vajalik, et seinas jääks ka kõige õhema 

koha peal piisav paksus, mis isoleeriks siseruume välisest. Rusikareegliks on, et mida 

paksem sein, seda  halvem soojusjuhtivus, aga see oleneb juba ehitamise kvaliteedist ning 

palkide niiskussisaldusest. Oskus valida ehituseks kõige sobivam materjal on hilisema 

toote kvaliteedi üks kindlamaid alustalasid. 

Eestis on hooneid ehitatud valdavalt okaspuust. Mänd ja kuusk on ühed populaarsemad 

ehituses kasutatavad puuliigid. Harvemal juhul kasutatakse ka haavapalki. Läbi aegade on 

ehitusel levinumaks puuliigiks kujunenud mänd, sest seda leidub meie aladel kõige enam. 

Ajaloos on palkide raiumiseks oluliseks peetud kindlat aega ja viisi ning osaliselt 

rakendatakse mõningaid traditsioonilisi põhimõtteid tänapäevalgi. Ajaloos levinud 

seisukoha järgi mõjutab raie aeg ja viis otseselt palkide vastupidavust. Reeglina raiuti puu 

südatalvel, kui igasugune elutegevus puidus oli seiskunud. Üks viise kvaliteetse ning hästi 

vaigutatud puidu saamiseks oli kasvava puu osaline koorimine jala pealt langetamisele 

eelneval kevadel. Sellega tagati juba ennakult puidu osaline kuivamine. Langetamisel peeti 

silmas ka kuu faase ning tuule suunda. Parima okaspuu palgi saamiseks tuli see langetada 
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noorkuu ajal. Ka langetussuund oli oluline ja puu pidi langema „vastu tuult” ehk põhja, 

kirdesse või itta (Uus 2000: 38). 

Metsaomanikel on küll eelis nende ees, kes materjali ostma peavad, aga neilgi tuleb teha 

valik, milline puuliik valida. On juhuseid, kus kumbki puuliik – näiteks, ei mänd ega kuusk 

– eraldi võttes hooneks vajalikku materjali välja ei anna ning tuleb erinevaid puuliike 

kombineerida. 

Lähenedes ehitaja seisukohalt, on männipuitu kergem töödelda. Tal on vähem oksi ning ka 

seinas ei kipu ta nii palju kõverduma kui kuusk. Kuuse plussideks võib lugeda sinetuse 

puudumise ning väiksema koonde.  Männi puhul on positiivne pärast koorimist mähakihi 

alt esile tulev hele puit ning vaigutusel tekkiv meeldiv aroom. Üldine soovitus on siiski 

lihtne – metsaomanikuna tuleb valida puuliik sellest lähtuvalt, mida metsas rohkem kasvab. 

Valdavate läänetuulte tõttu kipuvad metsa lääneosas kasvavad puud olema kõveramad ning 

sisaldama rohkem ränipuitu. Kõige paremad puud on seetõttu metsa ida ja põhja pool. 

Ehituspuud otsides peaks silmas pidama tema kõrget vaigusisaldust, mädaokste puudumist 

ja sirget kuju. Ka aastarõngaste laius on tähtis. Mida kitsamad need on seda tugevam hoone 

saab. Parima männipuu leiab liivasest nõmmest ning kuuseks sobib eriti hästi aeglase 

kasvuga sookuusk (Uus 2000: 38). 

 

1.2 Puude langetamine 

 

Pärast õigete kvaliteedinäitajatega puude väljavalimist tuleb need langetada nii, et säiliks 

palkide kvaliteet. Tööstusrevolutsioon on mehhaniseerinud väga paljud tööd, mis enne 

käisid käsitsi. On ju ka puid langetatud alguses kirvestega, hiljem käsisaagide ning 

tänapäeval juba mootorsaagide ja harvesteridega, mis on kordades tõstnud tootlikkust. 

Võiks ju arvata, et  sel juhul on kõige parem viis majapalki langetada harvesteriga. Siiski ei 

pruugi see alati nii olla. 

Tänapäeval käib enamik langetustöödest suure tootlusega masinatega, mille etteande 

rullikud vigastavad aga puidu pinda ning loovad sinetusseente leviku alguseks ideaalsed 
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tingimused. Samuti on selliste palkide koorimine palju aeganõudvam töö. Seetõttu oleks 

võimaluse korral mõistlik palkmaja tarvis puud langetada käsi- või mootorsaega (Uus 

2008). 

Käsitsi langetamine võtab kahtlemata rohkem aega, kuid hilisem ajavõit palgipinna 

viimistluses teeb selle kuhjaga tasa. Samuti on majapalkide käsitsi langetamisel teatud 

sentimentaalne väärtus. See muudab isetegijale materjali kordades väärtuslikumaks ning 

annab kogu protsessile „õige tunde”. 

 

1.3 Palkide koorimise eesmärgid 

 

Palgi koorimisega ei puututa kokku ainult palkmajaehituses. Igapäevases elus näeme palki 

ka mänguväljakute konstruktsioonides, välikohvikute kujunduses, välimööblis ja mõnikord 

dekoratiivse elemendina. Palgi soe välimus ning maalähedus lausa kutsub teda kasutama 

erinevates ilu- ja konstruktsioonilahendustes. Samuti on tänapäeval üha populaarsemaks 

saanud selle materjali toomine sisetingimustesse, et luua sooja maalähedast interjööri. 

Siiski on vaja palke koorida ka sel juhul, kus neid otseselt ümarmaterjalina ei kasutatagi 

(Šumigin 2009: 41). 

Saematerjali tootmises on kooritud palgi lahtisaagimine lihtsam, võrreldes koorimata 

palkide lahtisaagimisega. Koorimise käigus eraldub koos puukoorega sinna kogunenud 

mustus (muld, pori, lumi jm) ja edasisse töötlusesse minev puit on tunduvalt puhtam. 

Kooritud materjali läbivad lõikeinstrumendid nürinevad ja kuluvad tunduvalt vähem, kuna 

puidus puudub abrasiivne materjal, mis terad ära rikuks. Instrumentide kulu väheneb lausa 

kuni 25%.  Samuti suureneb lahtisaagimise täpsus, sest palgi mõõdud on selgelt eristatavad. 

Suureks boonuseks on kindlasti puidurikete parem avastamine, kuna need on selgelt 

nähtavad (Šumigin 2009: 41). 

Teine suur saepalkide koorimise eesmärk on laiendada saematerjali tootmisega kaasneva 

jääkmaterjali kasutamise võimalusi. Saagimisest üle jääv puit on väärtuslikum edasiseks 

töötlemiseks siis, kui ta on koorevaba. Saematerjali kõrgemates kvaliteediklassides 



 

11 

reeglina koor lubatud ei ole. Koore osatähtsus on piiratud ka tehnoloogilise laastu 

koosseisus. 

Suuremates tööstustes kasutatakse saepalkide koorimiseks rõngasrootor koorimispinke. 

Sellise pingi tööorganiks on pöörlev rootor, mis  koos spetsiaalsete ettelõike- ja 

kooreeraldusnugadega eemaldab palgilt koore sarnaselt treimisele. Koorimispingi asukoht 

võib olla nii saetoorme laos eraldi jaoskonnas, sorteerimisliini koosseisus kui ka vahetult 

saeliini ees. Levinum koorimispingi asukoht on sorteerimisliini koosseisus (Šumigin 2009: 

41). 

 

1.4 Koorimine 

 

Palkide koorest puhastamise põhjalikkus võib erineda tingituna erinevatest stiilieelistustest. 

Seenkahjustuste vältimiseks peab kindlasti eemaldama kogu koor ning ka enamus mähka, 

et tagada palgi ühtlasem kuivamine. Mäharibad, mis palgile külge jäävad, tõmbavad aja 

möödudes pruuniks ning kukuvad lõpuks ise maha. See  ei vähenda kuidagimoodi 

töödeldava palgi kvaliteeti. Sama võib öelda ka harvesteri rullikujälgede kohta – üldjuhul 

ei mõjuta need palgi kvaliteeti ega füüsikalisi omadusi. Soovituslik on siiski harvesteri 

juhtrulliku jälgi palgil vältida, kasutades puude langetamisel alternatiivseid mooduseid 

(Asper 2011: 16). 

Mida kiiremini saab kevadel koorimisprotsessiga alustada, seda parem tulemus jääb ning 

seda lihtsamalt koor palgi küljest lahti tuleb. Sellisel juhul sisaldab puukoor hulgaliselt vett, 

mis omakorda töötab teatud määral lubrikandina, lastes töövahendite teradel paremini 

mööda palgipinda libiseda. Enamlevinud viis koore eemaldamiseks on seda teha käsitsi 

spetsiaalselt selle töö jaoks mõeldud terariistu kasutades. Eestis kasutatakse kahte 

tüüplahendust – niinimetatud labidameetod ehk koorimisraud ja liimeister ehk kraapraud. 

Need tööriistad on hõlpsasti käsitsetavad ning ei vaja erilist oskust. Samuti on need 

laialdaselt kättesaadavad erinevatest tööriistapoodidest ning kraapraua saab asendada ka 

teravaks ihutud lapiku teraga labidaga. Tööpõhimõte on nii kraapraual kui koorimisraual 

sarnane. Koor lükatakse või kraabitakse palgilt maha. 
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Tavalise ehitustöö jaoks lükatakse palgi koor koorimisraua abil maha ja sellega piirdutakse. 

Kui tahetakse teha kõrge kvaliteediga tööd siis võetakse lisaks maha ka koore all asuv 

mähakiht. Eemaldatakse jäme kuivanud korbakiht, niiske puukoor ja seespool olev mähk. 

See eemaldatakse kraaprauaga ehk liimeistriga. Palk pannakse selleks eraldi 

ettevalmistatud õnarustega pukkidele. Koorima peab palki enne selle kuivamist, sest muidu 

ei saa mähakihti enam kätte. Koorimine õigel ajal laseb palgil ka vaigutuda ning muudab 

selle seetõttu ilmastikuoludele vastupidavamaks (Masso 1991). 

 

1.5 Virnastamine 

 

Kooritud palgid on vaja koheselt hoolikalt ladustada– küllalt on juhuseid, kus ehitamine 

lükkub erinevatel asjaoludel edasi ning lohakalt laotud hunnikus palgid kõverduvad ja 

võivad isegi mädaneda (Asper 2011: 16). Pärast palkide koorimist on järgmiseks sammuks 

ettevalmistus kuivatamisele. Toores palk on üsna elastne ja vale paigutus virnas võib 

tagajärjeks tuua selle paindumise kuivamise käigus. Selle vältimiseks on oluline, et palgil 

oleks võimalikult palju toetuspunkte, et jagada selle raskust ühtlaselt kogu pikkuse ulatuses. 

Eriti tähtis on see pikkade palkide puhul (Joonis 1). 

Joonis 1. Palkide virnastamine (autori foto) 

Virnastamisel on oluline, et materjal oleks vähemalt 50 cm kõrgusel maapinnast ja palkide 

vahel oleks tuulutusruumi. Kõige peale tuleks ehitada kergkatus, mis hoiaks ära sademete 

imbumise virnas olevate palkide vahele (Joonis 2). 
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Joonis 2. Uurimuses kasutatud palgid virnastatult Aarnamäe talu krundil (autori foto) 

Katust ehitades on soovitav jätta küljed avatuks, et tagada piisav õhu liikumine. Küll aga 

võib kinni katta selle külje, kust poolt on kõige suuremad tuuled, et vältida külgsaju 

jõudmist virna sisemusse (Uus, Lõbu  2007). 

Saetud või tahutud külgedega palgikihtidele tuleks asetada vahepuud silmas pidades nende 

piisavat tugevust vastavuses palkidega. Samas kihis asuvate palkide vahele võiks jätta 

vähemalt 5cm vahed, et tagada palkide tuulutust igast küljest. Vahepuud tuleks asetada 

minimaalselt iga 60 cm tagant, et vältida palkide kõverdumist. Virna laiuse moodustamisel 

peaks silmas pidama seda, et ka keskmistel palkidel oleks tagatud piisav tuulutus ning 

kuivamine (Asper 2011: 16). 

Ümarpalkide ladustamisel ei ole vaja vahepuid kasutada ja palgikihid võib vaheldumisi 

risti üksteise peale laduda (Tikkanen 2006:18). Nagu juba mainitud, tuleks virn katta 

veekindla kattega silmas pidades seda, et katte ja palkide vahele jääks õhuvahe. Katte 

paigutus oleks soovitav teha nii, et see kaitseks võimalusel ka külgvihma eest. Katte 

aluskonstruktsioon tuleks teha virnast sõltumatult, aga kui seda ei ole võimalik teha, siis 

kindlasti tuleks vältida konstruktsiooni virna külge kinnitamist kruvide abil, kuna viimased 

kipuvad palkide kuivamisel tekkiva kahanemise tõttu murduma ning võivad hiljem rikkuda 

ehituse käigus kasutatavaid tööriistu. Kui virn on plaanis seisma jätta kauemaks, siis on 

vajalik mõne aja tagant niita alumise kihi ümbert heina, sest hein võib takistada virna alust 

õhu liikumist. Kuna palgivirn on üsna raske, tuleb jälgida selle vajumise ühtlust ning 

vajadusel lisada tugesid. Kontrollima peaks vihmakatte veepidavust ning lekete 

avastamisel need eemaldama (Tikkanen 2006: 18; Asper 2011: 16). 
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1.6 Puidu kuivamine 

 

Metsamaterjali kuivamisel on muuhulgas tähtis selle asukoht. On suur vahe, kas kuivatada 

materjali metsa all või vabalt tuultele ligipääsetavas lagealas. Isegi asend ilmakaarte suhtes 

mängib siin rolli (Koljo 1935: 357). 

Oluline tegur palkhoonete ehituses on ehitiste vajumine, mis on tingitud palkide 

kuivamisest. Vabas õhus suudab puit kuivada 18-20 niiskusprotsendini, mis on piisav, et 

puitu kaitsta putuka- ja seenkahjustuste eest. Senikaua kui puidu pindmistes kihtides leidub 

piisavalt vett ning niiskusprotsent on üle 30, mahulist kahanemist ei toimu. Allpool 

küllastuspunkti, milleks on 30%, on puidu kahanemine igas suunas erinev. Pikisuunas see 

põhimõtteliselt märgatav ei ole ning ehituses praktilist tähtsust ei oma. Tüve ristsuunas on 

mahuline kahanemine kõige suurem. Männil on see 12,4% - seda juhul, kui 

niiskuseprotsent on 0, kuusel samadel tingimustel 11,4%. Selline suur muutus toob 

ehituses kaasa hoone vajumise. Toorest palgist tehtud hoone juures peab meeles pidama 

puidu ruumilist kahanemist, mis on niiskusesisalduse 18-20% juures keskmiselt 4%. Seega 

peab seinad alguses ehitama natuke kõrgemad (Uus 2000: 37).  

Lõviosa puutüve kuivamisest langeb koorele. Koor jaguneb kaheks: välis- ja sisekooreks 

ehk niineks. Väliskoor koosneb peamiselt parenhüümrakkudest, mille tüve alumises osas 

asuv väliskiht on klorofüllirikas ning puu noores eas võtab osa assimilatsioonist. Seda 

koort nimetatakse samuti ka roheliseks kooreks. Selle uued rakud kattuvad hiljem 

korgikihiga ning puu vananedes tekitavad puu pinnale nn korba. Sisekoor koosneb 

sõeltorudest ja niine parenhüümist. Need kaks moodustavad koos pehme niineosa. Lühidalt 

öeldes võib väita, et puu väline koor kaitseb teda mehhaaniliselt ning sisemine koor 

transpordib eluks vajalikke aineid ning osaleb otseselt tüve jämenemisel (Koljo 1935: 359).  
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katseala kirjeldus 

 

Palkide koorimine on palkhoonete ehituses väga oluline protsess. Ehituspalk tuleb 

puhastada koorest, et suurendada selle kuivamist ja ennetada puidukahjurite ning seente 

levikut puidus. Koorimine määrab ära hilisema palgi kvaliteedi, selle kuivamise kiiruse 

ning värvuse. Pärast materjali varumist metsast, sooviga seda kasutada ümarpalgina 

ehituses, on koorimise kiirus üks tähtsamaid märksõnu selle protsessi juures. Olenemata 

töömeetodist on tulemus seda parem, mida kiiremini koorijaga värskele koorele ligi pääseb. 

Antud uurimustöö objektiks olevad palgid on pärit Võnnu alevikus asuvalt endise 

kogudusehoone juures olevalt krundilt. Pisike metsatukk pindalaga 0,6 hektarit mahutas 

endas 250 tihumeetrit üleküpsenud okaspuupalki vanusega kuni 140 aastat (Joonis 3).  

Joonis 3. Võnnu alevikus asuv lank koos katsealuste palkidega (autori foto) 

Pärast puude langetamist, laasimist ja järkamist transporditi need katsealale, mis asub Nõo 

vallas Aarnamäe talu krundil. Koht sai valitud silmas pidades ligipääsu metsaveokiga, 

ligipääsu veele ning seda, et antud krundile tuleb aastal 2017  katsealustest palkidest maja. 

Pinnas on kaldega, tagades koorimiseks vajamineva vee äravoolu tööalast. 



 

16 

Välja võib tuua ka kooritavate palkide eripära. Tegemist ei ole tavalise laialt palkmajade 

ehituses kasutavate 20-30 cm läbimõõduga palkidega vaid rohkete juurekurmude ning 

mitmetahulise kujuga palkidega mille diameeter ulatub üle 45 cm ja on seetõttu väga 

tugevalt korbastunud koorega (Joonis 4).  

Joonis 4. Uurimuses kasutatavatest palkidest olid paljud üle 45 cm diameetriga ja tugevalt 

korbastunud koorega (autori foto) 

Katse objektideks oli 185 erineva diameetri, pikkuse ning puuliigiga okaspuupalki, mille 

koorimiseks kasutati kahte koorimismeetodit – survepesur ja liimeister. Töö põhirõhk on 

suunatud sellele, et leida parim tööviis võimalikult erinevale materjalile. 

 

2.2 Uurimuses kasutatavad vahendid 

 

Järgnevas osas antakse ülevaade vahenditest, mida autor kasutas palkide koorimisel ja 

uurimuse läbiviimisel. 

Omavalmistatud palgikeeraja. Sellel tööriistal on 3 meetri pikkune jõuõlg, millel on 

otsas palgi külge kinnitamiseks 2 ora. Tegemist on 50 mm läbimõõduga terastoruga, 

millele on sisse puuritud 2 auku vahega 15 cm. Aukudest on läbi pandud poldid, mis pärast 

kinnikeeramist nurklihvijaga teravaks ihuti. Antud töövahend osutus pärast palgi otspinna 

külge kinnitamist väga vajalikuks ning ilma selleta ei oleks palke võimalik pealispinda 

vigastamata pöörata (Joonis 5).  
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Joonis 1. Uurimuses kasutatud omavalmistatud palgikeeraja (autori foto) 

Liimeister. Lõikava tera pikkus on 30 cm. Puidust käepidemed. Tegemist on 

kahekümnendatest pärit käsitööna valminud tööriistaga (Joonis 6). 

Joonis 2. Umbes 1920. aastatest pärit liimeister (autori foto) 
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Tööstuslik survepesur. Tegemist oli North Star 3000 PPW survepesuriga, mida käitab 11 

hobujõuline Honda neljataktiline sisepõlemismootor. Survepesur suudab väljastada vett 

survetugevusega 200 bar. Kütusepaagi maht on 6 liitrit. Masinat on kerge transportida, 

kuna tal on kaks ratast ning muudetava kõrgusega käepide. Väljundvee voolik on 15 

meetrit pikk ning lubab seega liikuda vabalt üsna suurel maa-alal ilma pesurit liigutamata. 

Maksimumvõimsusel töötades tarbib see masin vett 900 liitrit tunnis (Joonis 7). 

Joonis 3. North Star 3000 PPW survepesur, mida uurimuses kasutati (autori foto) 

 Generaator Stanley SG 5500. Võimsus on 5,5 kW. 3 faasiline ja annab välja nii 220 kui 

380V. Kütusepaagi suurus on 20 liitrit ning 50% suuruse voolutarbimise juures on 

kütusekulu 2 l/h. Kaalub 112 kg täispaagiga. 2 väikest ratast lühikestel distantsidel 

manööverdamiseks (väga vajalik haagisele laadimisel) (Joonis 8). 

Joonis 4. Generaator Stanley SG 5500 võimsusega 5,5 kW (autori foto) 
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Heitveepump. Tootjaks on Pentair Pumps. 1,8hp mootori tootlikkus on 350l/min. Pumpa 

kasutati majapidamises kasutusel olnud heitvee juhtimisel mahutist põllule. Sobis hästi vee 

pumpamiseks tiigist mahutisse, et võimaldada käesoleva töö raames teostada survepesuriga 

koorimist. Roostevabast terasest korpus. Töötab 220V elektrivoolu pealt. Riputusaas, mille 

külge saab kinnitada köie, mida mööda pump vette lasta. Omab automaatujukit, mis vee 

langedes madalamale, kui pumba rippeaas, seiskab töö. Allosas on keermega vooliku 

kinnitus, kuhu kinnitati 50 m voolik juhtimaks vett tiigist mahutitesse. Pumba elektrikaabel 

on 5m pikk ning tagab seetõttu ühenduspistiku asukoha veest eemal (Joonis 9). 

Joonis 5. Pump, mida kasutati vee juhtimiseks tiigist mahutisse (autori foto) 

185 okaspuu palki. Erinevate pikkustega palgid. Raie teostatud talvel 2015 (pildil 

märgitud kuupäev on tehtud droonilt, mille fotokaamera oli seadistamata, ning seetõttu on 

aastaarv vale, tegelikult on pilt tehtud kevadel 2015) (Joonis 10). 
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Joonis 10. Kasutatavad palgid olid erinevate pikkustega (autori foto) 

Puhastusotsik Turbo. See otsik on oma tööpõhimõttelt ainus sobiv palkide koorimiseks. 

Antud otsik paneb veejoa keerlema, kasutades messingist koonuse sees asuvat kuulikest, 

mis surve tõustes üha kiiremini koonuse sees keerlema hakkab ning veejoa kuju 

ringikujuliseks muudab. Näiteks tavalise 220 bar survega veejoa suunamine palgile ilma 

otsikut liigutamata puhastab koorest umbes 1 ruutsentimeetri suuruse pinna ning tungib 

pärast seda teravalt puidu pinda, kahjustades seda sügavuti. Turbo otsiku keerlev juga aga 

puhastab ilma otsikut liigutamata palgil umbes 5 cm läbimõõduga ringikujulise ala, 

jaotades survejoa laiali ning jättes palgi pinna puhta ning vigastamata. Võttes aluseks ringi 

pindala valemi, on selle meetodiga puhastamine ca 19.6 korda efektiivsem (Joonis 11). 

Joonis 6. Otsik Turbo, mis oma tööpõhimõtte tõttu sobib palkide koorimiseks (autori foto) 
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2.3 Ettevalmistused katseks 

 

Palgid jaotati pikkuse järgi erinevatesse gruppidesse. Selle jaoks kasutati metsaveokit 

Volvo. Palgivirna kõrvale tekitati nn tööala, milleks olid 2 maa peale asetatud kooritud 

palki, mille peale siis hunnikust ükshaaval töödeldavaid palke veeretati (Joonis 12).  

Joonis 12. Palkide töötlemise ala skeem (autori koostatud skeem) 

Veeretamiseks kasutati kangi meetodit. Rasked palgid liikusid libedal kooritud tööpinnal 

hõlpsasti. Enne töö algust seati töödeldav palk paika nii, et koorimise käigus oleks teda 

kerge keerata. Selle tarvis kinnitati tema otsa „palgikeeraja”, mis on autori valmistatud 

vahend. Palgikeeraja oli 3 meetri pikkune toru, mille otsas on 2 üksteisest 15 cm kaugusel 

asuvat teritatud 100 mm pikkust polti (Joonis 5). Need poldid löödi palgi otsa sisse nii, et 3 

meetri pikkune jõuõlg püsis palgi otsa küljes ning tagas selle hõlpsa keeramise. Pärast 

keeramisvahendi kinnitamist mõõdeti palgi pikkus palgilindiga, mõlema otsa koore paksus 

joonlauaga, mõlema otsa diameeter palgilindiga. Need andmed pandi kirja välitööde 

kaustikusse. 

Survepesuriga koorimiseks läks vaja natukene rohkem ettevalmistust. Kõigepealt oli vaja 

muretseda tehnika. Antud katses oli vaja generaatorit, heitveepumpa, tööstuslikku 

survepesurit, 50 m voolikut ja 30 m kaablit. Kuna töö autoril oli enamik neid asju endal 
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olemas, tuli juurde muretseda vaid generaator ja survepesur. Autor laenas need tuttava 

käest, kuid laenutades rendifirmast oleks kuludele lisandunud summa 55 EUR/päev. Tiiki 

lasti pump, selle külge kinnitati 50 m voolik (Joonis 9). 

Palgivirna juurde tööala kõrvale seati 2 mahutit pakkude peale maast 60 cm kõrgusele 

(Joonis 13).  

Joonis 7. Mahuti paigaldamine pakkudele (autori foto) 

Mahuti kõrvale pandi survepesur ning ühendati mahuti pesuriga, kasutades 1 m pikkust 

kiirliidetega veevoolikut. 50 m pikkuse vooliku ots pandi mahutisse. Tiigi kõrvale sõideti 

autoga, mille haagises oli generaator (Joonis 8). 

Generaatorist veeti 30 m pikkune kaabel tiigis asuva pumbani ning ühendati pump 

vooluvõrguga. Pump hakkas tööle ning täitis veemahuti tiigiveega. Kui mahuti nr 1 sai täis, 

asetati vooliku ots mahutisse nr 2 ning ka too täideti veega. Mahutite täitmiseks kulunud 

aeg kanti välitööde kaustikusse. Kui mõlemad mahutid olid täis, seisati generaatori mootor, 

ühendati pump vooluvõrgust lahti ning vooliku ots võeti mahutist välja. Viimane on 

oluline selleks, et vesi kapillaarefekti tõttu mahutist tagasi tiiki ei jookseks, kuna viimane 

asus mahutist tunduvalt allpool. Selleks, et sodine tiigivesi survepesurit ära ei rikuks, oli 

sellel olemas veefilter, mis püüdis kinni kaasatulnud vetikad ning konnakullesed. 

Generaatoril tangiti paak täis kasutades kütuse mõõdunõud. Generaatori seiskamise järel 

kanti välitööde kaustikusse generaatori töötamise aeg ja kulunud kütuse kogus. 
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2.4 Katsetamine liimeistriga 

 

Kuna üheks eesmärgiks oli saada kvaliteetne palgi välimus, siis tuli eemaldada koos 

koorega ka mähakiht (Masso 1991). Võrdluseks sooritati tööprotsess kõigepealt 

liimeistriga. Aeg pandi stopperil käima. Liimeistriga koorimist alustati palgi ladvapoolsest 

otsast. Liimeistri tera liikumissuund oli tüve poole, mis tagas tera „pugemise” koore alla 

ning hõlbustas seega koorimise efektiivsust. Koorimise käigus eemaldati esimene 

koorekiht täielikult ning suurem osa mähakihti. Liimeistriga koorides oli vaja palki keerata 

olenevalt selle diameetrist 2-3 korda. Palke, mille tüvepoolne diameeter jäi vahemikku 20-

40 cm, tuli keerata 2 korda. Neid, mis olid suuremad, oli vaja koorele ligipääsemiseks 

keerata 3 korda. Ümberkeeramise ajaks seisati stopper ning fikseeriti palgi liigutamiseks 

kuluv aeg eraldi. Palgi keeramiseks kuluv aeg kanti välitööde kaustikusse ning summeeriti 

iga palgi kohta eraldi pärast täielikku koore eemaldamist. Kui palk oli keeratud asendisse, 

kust oli võimalik eemaldada see koor, millele enne ligi ei pääsenud, jätkati aja võtmist ning 

koore eemaldamine jätkus sarnaselt sellele, kuidas tööd palgi juures alustati – ladva poolt 

tüve poole. Oksakohtadega ei nähtud eraldi vaeva, vaid liiguti teraga neist üle ning jäeti 

tulemus selliseks nagu ta jäi. Erandiks oli kuusepalgid, kus tihtipeale tuli manööverdada 

ümber oksatüügaste (Joonis 14).  

Joonis 8. Liimeistriga kooritud männipalgi oksakoht (autori foto) 
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Oksakohtade mitte liiga filigraanse koorimise põhjuseks oli see, et mitte moonutada palgi 

koorimiseks kuluvat aega ning säilitada võrreldavus survepesuriga. Töö lõppes, kui palk 

oli täielikult koorest puhas (Joonis 15). 

Joonis 9. Liimeistriga kooritud palk (autori foto) 

Kui terve palk oli kooritud, seisati aeg ning märgiti see välitööde kaustikusse. Pärast 

kooritud palkide kogunemist tööalasse tõsteti need Volvo palgitõstukiga tööala kõrvale 

virnastamist ootama. 

 

2.5 Katsetamine survepesuriga 

 

Survepesuri kütusepaak ning veemahuti oli täis. Survepesur pandi tööle. Aeg pandi 

stopperil käima. Pesuri töövoolik on 15 m pikk ning ulatus üle terve tööala, ilma et oleks 

pidanud masinat liigutama. Survepesuriga liiguti palgi ladva poolsest otsast tüve poolse 

otsani. Töösurve oli masinal 200 bar. Survepesuri otsikuks oli „turbo” ots, mis on oma 

tööpõhimõttelt ainus antud tööks sobilik (Joonis 11). 

Männipalkide puhul oli töövõtteks „pühkimine” ehk survejoa liigutamine edasi-tagasi 

mööda palki, kuni koor ja mähk täielikult eemaldatud sai (Joonis 16). 
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Joonis 10. Survepesuri kasutamine palkide koorimisel (autori foto) 

 See koorimise viis jättis palgi pinna täiesti puhtaks ning ei vigastanud puitu (Vuolle-

Apiala 2001: 24). Eemaldatud koorest tekkis tihe kooremultš, mida pärast kuivatamist 

saaks edukalt kasutada näiteks haljastuses umbrohu tõrjeks. Kuusepalkide puhul oli 

töömeetodiks „tükkideks lõikamine”. Koorele lõigati surveveega pikk lõhe sisse ühest 

palgi otsast teiseni. Seejärel lõigati sarnane lõhe palgi vasakule ja paremale küljele. Nüüd 

lõigati ristisuunas palgiga lõhed iga ca 2 m tagant ning jaotati seega kuusekoor 2 m 

pikkusteks lõikudeks. Kui see oli tehtud, suunati survejuga koorelõigu alla ning hakati 

palki „nülgima” liikudes mööda koorelõigu äärt edasi-tagasi, kuni veejuga lõigu lõplikult 

lahti lõi. Tulemuseks oli täiesti terve koorepalakas ning puhas palgi pind (Joonis 17). 

Joonis 11. Survepesuriga kooritud kuusepalgid ja koorepalakad (autori foto) 
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Oksakohtade puhastamine ei võtnud rohkem aega kui tavalise palgi pinna koorimine ning 

tulemus jäi väga puhas ja täiesti koorevaba (Joonis 18). 

Joonis 12. Survepesuriga kooritud palgi oksakoht pärast aastast kuivamist (autori foto) 

Selline meetod sobis kõige paremini oksavabale kuusepalgi osale. Okste puhul tuli iga 

oksa ümbert teha sarnane sisselõige ja siis seejärel eelnevalt kirjeldatult kooretükk äärest 

alates maha nülgida. Kui palgi esimene külg oli kooritud, tuli see ümber keerata. Selleks 

kasutati eelnevalt palgi külge kinnitatud abivahendit (Joonis 5). Keeramise ajaks seisati aja 

mõõtmine ning fikseeriti eraldi palgi liigutamiseks kuluv aeg. Survepesuriga koorides ei 

olnud kunagi vaja palki keerata rohkem kui üks kord, kuna selle meetodiga on võimalik ka 

külje pealt koorida üsna efektiivselt. Kui palk oli keeratud asendisse, kus pealpool oli seni 

ligipääsematu kooreriba, läks aeg taas käima. Kui kogu palk oli kooritud, fikseeriti aeg 

ning kanti see välitööde kaustikusse. Samuti seisati survepesuri mootor. 

Kütuse mõõdunõuga täideti survepesuri kütusepaak jälle ääreni täis ja märgiti välitööde 

kaustikusse kulunud kütuse kogus. Samuti fikseeriti veemahuti mõõduribalt kulunud vee 

kogus ning kanti samuti kaustikusse. 
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2.6 Andmete töötlemine 

 

Kõik kogutud andmed kanti välitööde kaustikust arvutiprogrammi Microsoft Excel ning 

jaotati vastavalt koorimismeetodile erinevatesse tabelitesse. Tabelite põhjal arvutati välja 

palkide koore pindala ja ruumala ning moodustati nende põhjal joondiagrammid näitamaks 

eemaldatud koore mahu ning tööks kulunud aja suhet. Eraldi tabel moodustati ka 

ettevalmistusteks kulunud aja kohta, mis aitas leida ressursi kulu päevade ning kogu 

projekti lõikes. Arvutustes kaaluti ka jooksva meetri koorimise kiiruse võrdlemist, aga 

kuna palkide diameetrid ning koorepaksused erinesid liiga palju, ei andnus see tõest 

tulemust. (Kiviste, 2007). 

Pildid ja videod on tehtud kaameraga Olympus Stylus Tough ning töödeldud programmiga 

Windows Movie Maker. 
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3 TULEMUSED 

 

Survepesuriga koorimise efektiivsust mõõdeti 13 tööpäeva jooksul. Kuna tegemist on 

uudse lahendusega, oli vaja teha palju eeltööd ning ettevalmistusi enne tegeliku töö 

alustamist. Ettevalmistuseks kulunud aeg ning lisandunud kulutused arvutati välja iga 

päeva lõikes eraldi (Lisa 14). 

Tegelikkuses võib survepesuriga koorimisel arvestada veel suurema ajakuluga, sest 

arvutamata jäi kõndimise aeg generaatorini, sealt tagasi mahutite juurde ning generaatori 

seiskamiseks kulunud edasi-tagasi kõndimine. Samuti iga tööpäeva alguses tööalale 

generaatori ja survepesuri transport ning seadmete ühendamine. 

Tööseisakuid tekkis tingituna masinate suurest ekspluateerimisest. Pesuril läks katki 

käivitusnöör ja kõrgsurvepumba voolik. Samuti pidi vahetama 3 korda Turbo otsikut, mis 

pidevast vee survest lihtsalt läbi kulus. Rahaliselt läksid tööseisakud maksma 110 eurot, 

arvestamata kaotatud aega. Siia olgu lisatud ka see, et sobivaid Turbo otsikuid oli Eestist 

võimatu hankida ning seetõttu tuli need tellida Hiinast ja USA-st. Aega, mil masin st 

survepesur ei töötanud, kasutati liimeistriga katsetamiseks. 

Koorimiseks kulunud vesi tuli isiklikust tiigist ning seetõttu ei kuulu rahalisse arvestusse. 

Kuna töö toimus kevadisel ajal ning tiigis oli palju konnakulleseid, oli üheks hooldustööks 

pesuris asuva sõelfiltri puhastamine. See ei olnud probleemiks, aga iga ca 2 tööpäeva järel 

võis leida filtrist paar kullest, mis vee pääsemist masinasse takistasid. Seda saab lihtsalt 

ennetada sidudes tiigis asuva pumba ümber näiteks terassõela. 

Tankimiseks kulunud aeg oli keskmiselt 2 minutit paagitäie kohta ning olenes ka sellest, 

kui täis oli mõõdunõu enne valamist. Kütusele kulus kokku 90,2 l bensiini rahalises 

väärtuses ca 95 eurot. 
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Palgi pööramiseks ei kasutatud tavalist langetuslabidat sellepärast, et viimase konks ei 

haaku mingil juhul äsja veega kooritud palgi pinnaga, ning isegi kui kasutada füüsilist 

jõudu, et keeramiseks mõeldud konks puidu pinna sisse suruda, kahjustaks see üsna 

märkimisväärselt palgi pinda. Seetõttu tuligi välja mõelda teistsugune pööramise 

mehhanism, mille kokkupuude palgiga oleks otsast, mitte külgpinnalt. Nimetatud pööraja 

toimis ideaalselt ning kinnitati palgi otspinna külge naelutamise põhimõttel vasaraga lüües 

(Joonis 5). Pööraja paigaldamine ei läinud iga palgiga sama kiirelt kuna palkide diameetrid 

olid erinevad ning 15 cm vahekaugusega orasid pidi sobitama igale palgile nii, et 

pööramisel rakenduvad jõud töötaksid võimalikult efektiivselt pöördele. Pööramise aeg 

varieerus olenevalt sellest, kas tuli pöörajat uuesti kinnitada või mitte. 

Survepesuriga koorimine oli võrreldes liimeistriga koorimisega keskmiselt 3 korda kiirem. 

Jõudlus püsis läbi tööpäeva sama ning ei väsitanud füüsiliselt, võrreldes liimeistriga 

koorimisega. Mõõtmistulemused näitavad seda, et männipalkide koorimisel tõusis 

märgatavalt koorimise aeg koore paksenedes. Kuna statistilise täpsuse loomiseks läheks 

vaja igat diameetrit ning koorepaksust vähemalt paarkümmend ning palkide andmete 

varieeruvus oli suur siis mõõdeti võrreldavuse saavutamiseks koorimiseks kulunud aega 

ning eemaldatud koore mahtu. Andmed põhinevad  Lisadel 1-6 kajastuvatel 

mõõtmistulemustel. Palkidel mõõdeti koore pindala kasutades silindri külgpindala leidmise 

valemit (Kiviste, 2007). Järgnevalt korrutati see läbi keskmise koorepaksusega, mis on 

leitud lihtsa aritmeetilise keskmise valemiga liites kokku mõlema palgiotsa koorepaksused 

ning jagades need kahega. Andmed näitavad, et eemaldatud koore mahu kasvamine on 

peaaegu võrdelises kasvamises selleks tööks kulutatud ajaga (Joonis 19). Männi koor 

muutus paksuse suurenedes järsult vastupidavamaks ning meenutas oma olemuselt poorset 

svammi, mis veejoa endasse imab. Seetõttu kulus kauem aega, et survejoaga koor läbistada 

ning puidu pinnani jõuda. See tekitas ka graafikutes „hüppeid“. 
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Joonis 19. Survepesuriga koorimiseks kulunud aja ja koore ruumala suhe 

Küll aga võib välja tuua selle meetodi mõningad ebamugavused. Selleks, et töö vältel 

kuivaks jääda, oli vaja kanda mittehingavat vihmaülikonda ning kummikuid, mis lõõskava 

päikese käes muutus üsna kiirelt talumatuks. Niisiis oli valida – kas olla läbimärg veest või 

higist. Samuti peab mainima, et ilma kaitseprillideta on antud tööd põhimõtteliselt võimatu 

teha ning prille peab puhastama iga natukese aja tagant, sest sinna kukkunud niine- ja 

kooretükid kuivavad kiiresti prilliklaaside külge kinni, kattes vaatevälja täielikult. 

Liikumine kummikutes äsja puhtaks pestud  toore palgi pinnal on samuti üsna ohtlik ja 

võib lõppeda halvasti, kui ei leia endale pidevalt kindlat toetuspunkti. Eriti ohtlik on 

märgade koorimata palkide tööalasse veeretamine, sest need võivad jala peale veereda. 

Soovitav on uue palgi virnast päästmise ajal olla ise virna külje peal ja palki liigutada 

näiteks kangiga. 

Pesuril sai muuta väljuva vee survet, kuid antud katse ajal töötas pesur suurimal võimsusel, 

milleks on 200 bar. Ei saa mainimata jätta, et mõnedel suure tüüakusega kuusepalkidel 

oleks koorimiskiiruse tõstmiseks vaja olnud suuremat veesurvet, kui masin välja andis. 

Antud pesur sobis täpselt katses kasutatavate palkide koorimiseks, aga kui töö autor saaks 

valida sama töö jaoks teise masina, siis võtaks ta pesuri, mille väljuva vee surve oleks 250 

bar. Seda eelkõige okslike kuusepalkide jaoks, millel koorepaksust on üle 10 mm. 
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Kõige parema tulemuse survepesuriga koorimisel andis katse, kus palkide pikkuseks oli 

3.7 m ning keskmine koore paksus ei ületanud 7mm. Samuti oli see katse üks esimesi, mis 

tehti pärast palkide metsast tööalasse toomist (Lisa 4). Niiskusesisaldus koores oli kõrge 

ning seetõttu tuli koor puidu küljest hõlpsasti lahti. Mida kauem palgid virnas päikese käes 

seisid, seda rohkem koor puidu külge kinnitus. Samuti oli hilisematel katsetel märgata 

puidukahjurite tegevust – eriti männipalkide koores. Kuusepalkide koor oli oma olemuselt 

üsna sarnane paksusest olenemata ning hämmastav on see, et paksuse tõustes ei tõusnud 

koorimiskiirus sama järjepidevalt nagu männipalkidel. Küll aga võib öelda seda, et kuuse 

koorimine on tunduvalt ajamahukam, kui männi ning see on eranditult tingitud palkide 

suurest okslikkusest. Üksikud järsemad hüpped graafikutes on tingitud nn 

„rekordpuude“ koorimisest, kus 140 aastastest puudest sai 10 meetri pikkuseid sirgeid 

palke, mida suurest okslikkusest tingituna oli vaja küllalt kaua töödelda (Lisa 1). 

Ilma tõrgeteta võis järjest tööd teha kuni 10 tundi. Ainus, mida jälgima pidi, oli see, et 

pesuri kütusepaagis oleks piisavalt kütust ning veemahutid püsiksid täis. Tähelepanuväärne 

oli, et mida madalamale langes veemahuti veetase, seda nõrgemaks jäi survepesuri 

töösurve. See ei seganud tehtavat tööd, aga kui veetase langes alla 1/4 mahutist, oli 

veesurve tuntavalt nõrgem sellest, kui mahuti oli päris täis. 12 meetri pikkuse palgi 

koorimisest salvestati ka video, kus on näha nii kuuse kui ka männi koorimisel kasutatavad 

erinevaid tehnikaid. 

Liimeistriga koorimine oli tunduvalt väsitavam kui survepesuriga koorimine. Uurimuses 

näidatud andmetes on igat palgikoorimist alustatud väikese puhkusega, mistõttu on raske 

prognoosida, kui suur tootlikkus oleks siis, kui palke järjest koorida. Survepesuriga 

koorides saab põhimõtteliselt pärast ühe palgi koorimist kohe alustada järgmisega ning kui 

ei oleks vaja palkide koorimisele kuluvat aega fikseerida, see tähendab tavatingimustel, 

saaks survepesuriga koorida koguni mitut palki korraga, ehk siis kõiki, mille külg on 

ülespoole. Töötamise mugavust mõjutab seegi, kuidas palgid on asetatud. Antud uurimuse 

käigus asetati lühemad palgid koorimispukkidele, aga raskemad, nagu 6, 10 ja 12 meetri 

pikkused kooriti maas (Joonis 15). 

Võrdlev uurimus näitas, et liimeistriga koorimine on kõige efektiivsem siis, kui palkide 

koor on õhuke ning oksi on minimaalselt. Ideaalne oleks männipalk keskmise diameetriga 

ca 30 cm ning koorepaksusega mitte üle 3 mm. Sarnaste näitajatega palkide koorimise 
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kiirus oli ka käsitsi koorides päris hea jäädes paraku siiski survepesuriga koorimise 

kiirusele keskmiselt 4 korda alla (Lisa 7). Kuid palgid on tavaliselt erinevad ja ideaalseid 

tingimusi esineb harva. Uurimusest selgus, et kõige õhema koorega palkidel oli liimeistriga 

koorimise kiirus keskmiselt neli korda aeglasem kui survepesuriga, samas kui kõige 

paksema koorega palkidel (Lisa 11; Lisa 4) oli koorimise kiirus lausa 8 korda aeglasem kui 

survepesuriga. Üldarvestuses võib pesuriga koorimist pidada olenemata tingimustest kaks 

korda kiiremaks. See autori kõige negatiivsem hinnang ning kui keegi peaks tahtma teha 

oma tulevase töö kalkulatsiooni siis sellega ei saa alt minna. Kui arvestada, et 

survepesuriga saab terve töö tehtud poole ajaga siis enam ei pea mõlema tehnika 

liigutamise jms peale. See on kindla peale minek. Siin ei arvestata tingimusi, mis on 

ideaalilähedased ning koorepaksus väike ja okslikus puudub. Sellised tingimused võivad 

töö ka 5 korda kiiremaks teha, aga ei anna tarbijale siiski selget pilti. 

Kuna palkide valimine käis silma järgi, ei ole kahjuks võimalik võrrelda mõlemat meetodit 

sarnastel töötingimustel. Kui vaadata aga kogu liimeistriga koorimise protsessi tervikuna 

siis näeme, et keskmiselt püsib liimeistriga koorimise kiirus üsna sarnane vaatamata 

tingimuste muutumisele. See on tingitud sellest, et tera peab olenemata koorepaksusest 

liikuma palgi pinda mööda sama palju. Selleks kuluvat aega muudab aga inimese 

väsimusaste. Kuna väsimustegurit mõõta on põhimõtteliselt võimatu siis on liimeistriga 

koorimise kiiruse seos ajaga üsna võrdeline. Suuremad hüpped tekivad graafikusse seal, 

kus töötlemises on oksavaba palk ning sama ajaga on võimalik eemaldada rohkem koort. 

Üldine trend näitab siiski selgelt, et kuusepalkide koorepaksuse tõustes liimeistriga 

koorimise kiirus kasvab. See huvitav avastus on tingitud sellest, paksema koorega kuused 

on vanemad ning jõudnud paremini laasuda. Õhema koorega noortel puudel on aga väga 

tihe okslikkus ning seetõttu kulub ka koorimisele hulga rohkem aega. Männipalgiga on 

tulemus sarnane survepesuriga koorimisele ehk mida rohkem on eemaldatud koort, seda 

kauem aega koorimiseks läheb (Joonis 20). 
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Joonis 20. Liimeistriga koorimiseks kulunud aja ja koore ruumala suhe 

Uurimus näitas, et survepesuriga koorimine on tunduvalt efektiivsem võrreldes liimeistriga 

koorimisega. Survepesuriga koorimise kiiruse erinevus oli kõige suurem võrreldes 

liimeistriga koorimisega siis, kui palkide koor on tugevalt korbastunud ja oksakohti palju. 

Selliste palkide koorimine liimeistriga on tühi aja- ning tervisekulu. Kui sooviks on koorest 

puhtaks saada okslik kuusepalk diameetriga üle 30 cm ning seda teha ilma puitu oluliselt 

kahjustamata, on ainuõigeks töövahendiks tööstuslik survepesur. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimuses kasutatud palkmaterjali kooriti, kasutades kahte erinevat koorimismeetodit. 

Võrdlev katsetamine liimeistriga ja survepesuriga koorimisel andis tulemuseks, et 

survepesur on efektiivsem töövahend, eriti okslike ja korbastunud palkide koorimisel. 

Oluline on ka kvaliteedi vahe. Liimeistriga kooritud palgid ei olnud välimuselt nii 

kvaliteetsed kui survepesuriga kooritud palgid, ning seetõttu puhastati nad üle, eemaldades 

puidu pinnale jäänud mähatriibud survepesuriga. See lisatöö ei kajastunud küll käesolevas 

uurimuses, sest oli tingitud töö autori isiklikust maitsest, mis ei lubanud majapalgiks 

kasutada mittetäielikult kooritud palke. 

Katsetes fikseeritud andmed näitavad selgelt, et tööstusliku survepesuriga palkide 

koorimine on keskmiselt 3 korda efektiivsem, kiirem ning tervist säästvam, kui selle töö 

tegemine liimeistriga. Küll aga on kasutatav tehnika üsna kallis. Kui majapidamises on 

olemas heitveepump ning tööalas on ligipääs elektrile, siis on see juba suur pluss, sest sel 

juhul läheb vaja ainult survepesurit. Inimesele, kes soovib palke koorida survepesuriga, 

võib soovitada masin rentida. Kui ei ole plaanis suuremamahulist koorimistööd ja masinat 

tulevikus muul viisil vaja ei lähe, siis tasub rahaliselt masina rentimine ennast ära. Eriti 

peab see paika siis, kui tööd on võimalik teha ilma seisakuteta ning palkide etteandmine 

ning äratõstmine on korraldatud. Kui plaanis on ehitada palkmaja ning sealjuures kasutada 

ehitusel palju maakive, siis on mõistlik tööstuslik survepesur endale päriseks muretseda, 

sest see masin on ideaalne sambla eemaldamiseks maakividelt. Ostmise korral on soovitav 

võtta vähemalt 250 bar väljundsurvega masin, et ka kõige tihkema koorega palkide 

koorimine läheks sujuvalt. 

Kui arvestada seda, et liimeistriga koorimisele kuluvat aega oli käesoleva uurimuse raames 

kokku 84 tundi ning seda oleks saanud survepesuriga teha 3 korda kiiremini (umbes 28 

tunniga), siis jätab see kahe töömeetodi puhul ajakulu erinevuseks 56 tundi. Kui see 
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rahasse arvestada ning korrutada eesti keskmise töötasuga, milleks on  neto 2.54 EUR/h  

teeb see töörahaks 142 EUR. Selle rahaga on võimalik endale rentida katses kasutatav 

survepesur viieks päevaks ning säästa sellega töölise tervist ning võita palgi kvaliteedis. 

Soovitusena võib lisada, et kui plaan on koorida rohkem kui 100 m3 palke ning tegemist 

on tugeva koorega palkidega, tuleks mõelda lisaks ühe Turbo varuotsiku tellimise peale. 

Antud toode ei ole Eestis väga levinud ning mõistliku hinnaga otsiku saab ainult välismaalt 

tellides. Varuotsikut on vaja sellepärast, et osa purunemine võib venitada kallist tööaega 

kuni paar nädalat planeeritust pikemaks. 

Käesolev uurimus, mis viidi läbi 2015. aastal, kinnitas võrdlustulemuste alusel, et 

võrreldes liimeistri kasutamisega on survepesuriga palkide koorimine efektiivsem nii 

ajakulu kui ka tulemuse kvaliteedi seisukohast. Antud uurimus on seega eriti kasulik neile, 

kellel oleks vaja koorida töös kasutatutele  sarnase loomuga palke. 
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DEBARKING OF LOGS WITH A PRESSURE WASHER 

Summary 

The subject of the present graduation thesis emanated from the author’s need to manually 

erect a loghouse. As the logs originated from a 140-year-old coniferous stand, their bark 

was occasionally significantly thicker than of those normally used in loghouse construction. 

The logs were to be debarked, and due to the high levels of rhytidomous tissue a solution 

less laborious than the drawknife had to be found. As the work was to be performed by one 

man and not involve heavy machinery, the author conceived the idea of using an industrial 

pressure washer for debarking purposes. During the work, the measurement data were rec-

orded to gather information on the efficiency of the method.  

The study includes a brief historical overview of the tradition and techniques of loghouse 

construction. In addition, timber use in general is addressed. The objective of the study was 

to compare the efficiency of different timber debarking methods as well as the quality of 

the resultant surface. The study details the tools involved as well as their handling and pro-

vides tips on the implementation of various techniques.  

The timber to be processed was of two species – Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway 

spruce (Picea abies). Either species was represented in the test by 100 specimens, which in 

turn were sorted into groups of different length, bark thickness and diameter. The debark-

ing process was investigated immediately after logging, the optimal time for debarking. 

The simplified analysis of the experiment includes examples on problems and inadequacies. 

Additionally, each process is illustrated by a picture and debarking data on each log are 

entered into a separate table. The data on each log comprised the diameter and bark thick-

ness at either end, total length and debarking time. When using the pressure washer, the 

fuel and water consumption data were included. To make the comparison as objective as 

possible, data on the consumption of any additional resource inevitably required for the 

operation of the pressure washer as opposed to the drawknife was also recorded. The work 
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was conducted over a 2-month period, of which the pressure washer tests were run on 13 

days. The study also reveals (the costs of) stoppages for equipment servicing. Descriptions 

are provided of the turning and moving of the logs, as well as of the post-debarking drying 

process.  

The results clearly demonstrate the advantage of the pressure washer over the drawknife. 

This is primarily reflected in the speed of work and the quality of the debarking product. 

The debarking speed of the pressure washer exceeds that of the drawknife by 3-8 times. 

The comparison between the two methods is presented as a correlation between the amount 

of the bark removed and the time spent thereon. While this may not necessarily be highly 

accurate from the scientific perspective, it nonetheless unequivocally evidences the superi-

ority of the pressure washer. The findings are more pronounced with spruce, as a densely 

knotted log is harder to debark with a cutting device than with a pressure pistol. With pine, 

likewise, the debarking speed of the pressure washer is significantly superior, as pine bark 

is naturally softer and more susceptible to water pressure than that of spruce.  

The focus of the present study is not on scrutinizing the debarking speed of individual logs 

but of the entire set required for house building. From that premise, it may be asserted that 

the average efficiency of the pressure washer is three times that of the drawknife. Even 

with the extra resources required for pressure washing included, the pressure washer may 

still be claimed to twice superior to the drawknife. The objective set for the present study 

was accomplished and the better of the two methods under study was ascertained to be 

pressure washing. The industrial pressure washer is a considerably more efficient debark-

ing device than the drawknife by the parameters of debarking speed, debarked surface 

quality and energy costs involved.  
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Lisa 1.  10,1 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Kuusk (10,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

27 2 43 73 70 2,9 770 09,07,15 35,0 17,5 110 11,1 0,416 

35 2 47 43 56 2,3 500 09,07,15 41,0 20,5 129 13,0 0,293 

38 2 44 10 55 2,3 600 08,07,15 41,0 20,5 129 13,0 0,078 

40 1 43 11 62 2,6 670 08,07,15 41,5 20,8 130 13,2 0,079 

42 3 62 38 58 2,4 900 18,07,15 52,0 26,0 163 16,5 0,338 

44 4 59 36 52 2,2 800 20,07,15 51,5 25,8 162 16,3 0,327 
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Lisa 2. 10,1 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Mänd (10,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk, 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

29 3 40 47 49 2,0 510 09,07,15 34,5 17,3 108,3 10,9 0,274 

30 4 40 44 49 2,0 500 09,07,15 35,0 17,5 109,9 11,1 0,266 

31 2 41 42 40 1,7 450 09,07,15 36,0 18,0 113,0 11,4 0,251 

32 3 41 41 65 2,9 750 16,07,15 36,5 18,3 114,6 11,6 0,255 

32 4 37 38 50 2,1 500 16,07,15 34,5 17,3 108,3 10,9 0,230 

36 4 42 10 45 1,9 490 08,07,15 39,0 19,5 122,5 12,4 0,087 

37 2 46 11 49 2,0 550 08,07,15 41,5 20,8 130,3 13,2 0,086 

39 6 46 39 70 4,2 1100 16,07,15 42,5 21,3 133,5 13,5 0,303 

39 4 50 38 43 1,8 350 18,07,15 44,5 22,3 139,7 14,1 0,296 

41 4 62 37 65 2,7 500 20,07,15 51,5 25,8 161,7 16,3 0,335 

42 3 45 10 43 1,8 460 08,07,15 43,5 21,8 136,6 13,8 0,090 
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Lisa 3. 3,7 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Kuusk (3,7m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

20 1 25 2 21 0,9 240 29,06,15 22,5 11,3 70,7 2,6 0,004 

20 1 25 2 15 0,6 160 09,07,15 22,5 11,3 70,7 2,6 0,004 

22 1 26 4 27 1,1 300 29,06,15 24,0 12,0 75,4 2,8 0,007 

22 1 28 5 25 1,0 270 29,06,15 25,0 12,5 78,5 2,9 0,009 

23 2 28 5 20 0,8 220 29,06,15 25,5 12,8 80,1 3,0 0,010 

24 2 29 5 30 1,3 330 29,06,15 26,5 13,3 83,2 3,1 0,011 

25 1 30 4 30 1,3 330 29,06,15 27,5 13,8 86,4 3,2 0,008 

28 1 32 5 36 1,5 400 29,06,15 30,0 15,0 94,2 3,5 0,010 

28 1 36 5 45 1,9 480 09,07,15 32,0 16,0 100,5 3,7 0,011 

29 2 34 3 22 0,9 250 29,06,15 31,5 15,8 98,9 3,7 0,009 

30 4 34 3 30 1,3 330 09,07,15 32,0 16,0 100,5 3,7 0,013 
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Lisa 4. 3,7 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Mänd (3,7m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

20 1 23 1 8 0,3 100 10,07,15 21,5 10,8 67,5 2,5 0,002 

21 1 23 2 7 0,3 90 10,07,15 22,0 11,0 69,1 2,6 0,004 

21 1 26 1 7 0,3 80 10,07,15 23,5 11,8 73,8 2,7 0,003 

21 2 25 4 6 0,3 80 10,07,15 23,0 11,5 72,2 2,7 0,008 

22 2 24 3 7 0,3 90 10,07,15 23,0 11,5 72,2 2,7 0,007 

23 1 27 1 8 0,3 100 10,07,15 25,0 12,5 78,5 2,9 0,003 

24 1 28 1 6 0,3 80 09,07,15 26,0 13,0 81,6 3,0 0,003 

24 3 28 4 6 0,3 80 09,07,15 26,0 13,0 81,6 3,0 0,011 

24 1 29 1 8 0,3 100 10,07,15 26,5 13,3 83,2 3,1 0,003 

24 1 27 7 8 0,3 100 10,07,15 25,5 12,8 80,1 3,0 0,012 

24 2 31 5 7 0,3 90 10,07,15 27,5 13,8 86,4 3,2 0,011 

25 1 27 1 7 0,3 90 10,07,15 26,0 13,0 81,6 3,0 0,003 

25 1 28 1 6 0,3 80 10,07,15 26,5 13,3 83,2 3,1 0,003 

26 1 32 2 8 0,3 90 09,07,15 29,0 14,5 91,1 3,4 0,005 

26 1 32 6 8 0,3 100 10,07,15 29,0 14,5 91,1 3,4 0,012 

27 2 28 1 8 0,3 100 09,07,15 27,5 13,8 86,4 3,2 0,005 

27 1 32 1 8 0,3 100 09,07,15 29,5 14,8 92,6 3,4 0,003 

28 2 29 3 7 0,3 80 09,07,15 28,5 14,3 89,5 3,3 0,008 

28 1 29 2 9 0,4 100 09,07,15 28,5 14,3 89,5 3,3 0,005 
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Lisa 5. 6,1 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Kuusk (6,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

27 1 36 5 31 1,3 330 01,07,15 31,5 15,8 98,9 6,0 0,018 

28 1 34 4 29 1,2 320 02,07,15 31,0 15,5 97,3 5,9 0,015 

29 2 33 9 35 1,5 380 01,07,15 31,0 15,5 97,3 5,9 0,033 

29 1 37 7 32 1,3 350 02,07,15 33,0 16,5 103,6 6,3 0,025 

29 1 33 7 31 1,3 340 02,07,15 31,0 15,5 97,3 5,9 0,024 

29 1 34 6 35 1,5 390 04,07,15 31,5 15,8 98,9 6,0 0,021 

31 3 35 8 33 1,4 360 01,07,15 33,0 16,5 103,6 6,3 0,035 

31 2 34 5 31 1,3 330 04,07,15 32,5 16,3 102,1 6,2 0,022 

31 2 36 4 36 1,5 400 04,07,15 33,5 16,8 105,2 6,4 0,019 

33 2 36 6 35 1,5 390 01,07,15 34,5 17,3 108,3 6,6 0,026 

33 2 39 7 40 1,7 430 02,07,15 36,0 18,0 113,0 6,9 0,031 

33 2 35 6 37 1,5 400 04,07,15 34,0 17,0 106,8 6,5 0,026 

34 1 39 6 41 1,7 350 01,07,15 36,5 18,3 114,6 7,0 0,024 

34 2 40 7 36 1,5 400 02,07,15 37,0 18,5 116,2 7,1 0,032 

34 2 37 6 32 1,3 350 04,07,15 35,5 17,8 111,5 6,8 0,027 

36 3 43 7 41 1,7 440 03,07,15 39,5 19,8 124,0 7,6 0,038 

37 2 45 7 42 1,8 460 03,07,15 41,0 20,5 128,7 7,9 0,035 

37 3 40 6 45 1,9 500 03,07,15 38,5 19,3 120,9 7,4 0,033 

37 3 38 6 41 1,7 450 04,07,15 37,5 18,8 117,8 7,2 0,032 

43 3 48 7 48 2,0 520 01,07,15 45,5 22,8 142,9 8,7 0,044 
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Lisa 6. 6,1 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Survepesuriga koorimine, Mänd (6,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg Kütuse- Vee-  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) kulu (l) kulu 

(l) 

Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

28 6 33 9 28 1,2 310 04,07,15 30,5 15,3 95,8 5,8 0,044 

28 5 36 14 24 1,0 260 05,07,15 32,0 16,0 100,5 6,1 0,058 

28 5 38 8 24 1,0 260 06,07,15 33,0 16,5 103,6 6,3 0,041 

28 4 38 8 14 0,6 160 08,07,15 33,0 16,5 103,6 6,3 0,038 

29 6 37 13 18 0,8 200 04,07,15 33,0 16,5 103,6 6,3 0,060 

29 4 32 9 21 0,9 240 05,07,15 30,5 15,3 95,8 5,8 0,038 

29 5 34 16 23 1,0 260 05,07,15 31,5 15,8 98,9 6,0 0,063 

31 6 37 16 22 0,9 240 05,07,15 34,0 17,0 106,8 6,5 0,072 

31 5 39 16 21 0,9 240 05,07,15 35,0 17,5 109,9 6,7 0,070 

31 4 36 14 16 0,7 180 08,07,15 33,5 16,8 105,2 6,4 0,058 

31 4 34 8 17 0,7 190 08,07,15 32,5 16,3 102,1 6,2 0,037 

32 6 39 23 28 1,2 310 05,07,15 35,5 17,8 111,5 6,8 0,099 

32 5 40 12 20 0,8 220 05,07,15 36,0 18,0 113,0 6,9 0,059 

33 5 38 12 18 0,8 200 05,07,15 35,5 17,8 111,5 6,8 0,058 

33 5 41 11 29 1,2 310 06,07,15 37,0 18,5 116,2 7,1 0,057 

36 5 40 17 31 1,3 340 06,07,15 38,0 19,0 119,3 7,3 0,080 

36 5 43 17 31 1,3 340 06,07,15 39,5 19,8 124,0 7,6 0,083 

37 6 40 24 23 1,0 250 05,07,15 38,5 19,3 120,9 7,4 0,111 

37 5 41 16 33 1,4 360 08,07,15 39,0 19,5 122,5 7,5 0,078 

38 5 45 15 17 0,7 190 05,07,15 41,5 20,8 130,3 7,9 0,079 

39 5 42 22 29 1,2 320 05,07,15 40,5 20,3 127,2 7,8 0,105 

39 5 46 15 31 1,3 340 06,07,15 42,5 21,3 133,5 8,1 0,081 

39 5 44 13 34 1,4 370 06,07,15 41,5 20,8 130,3 7,9 0,072 

39 5 43 23 35 1,5 380 08,07,15 41,0 20,5 128,7 7,9 0,110 

40 4 50 26 32 1,3 350 08,07,15 45,0 22,5 141,3 8,6 0,129 

42 5 49 22 29 1,2 310 06,07,15 45,5 22,8 142,9 8,7 0,118 

44 5 50 20 28 1,2 300 06,07,15 47,0 23,5 147,6 9,0 0,113 
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Lisa 7. 12,1 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Mänd(12,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

26 1 33 32 46 20,06,15 29,5 14,8 92,6 11,2 0,185 

28 1 34 31 44 20,06,15 31,0 15,5 97,3 11,8 0,188 

28 1 33 31 49 24,07,17 30,5 15,3 95,8 11,6 0,185 

29 1 37 30 51 24,07,17 33,0 16,5 103,6 12,5 0,194 

30 1 35 30 55 24,07,17 32,5 16,3 102,1 12,3 0,191 

31 1 36 30 52 24,07,17 33,5 16,8 105,2 12,7 0,197 

34 1 37 30 46 24,07,17 35,5 17,8 111,5 13,5 0,209 

34 1 39 30 49 24,07,17 36,5 18,3 114,6 13,9 0,215 
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Lisa 8. 12,1 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Kuusk (12,1m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

27 2 29 32 71 20,06,15 28,0 14 87,9 10,6 0,181 

29 2 34 34 62 20,06,15 31,5 15,75 98,9 12,0 0,215 

31 2 37 34 60 20,06,15 34,0 17 106,8 12,9 0,233 

36 1 39 32 66 20,06,15 37,5 18,75 117,8 14,2 0,235 

  



 

48 

Lisa 9. 4,8 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Mänd (4,8m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

30 4 38 17 58 25,06,15 34,0 17,0 106,8 5,1 0,054 

31 4 39 14 64 25,06,15 35,0 17,5 109,9 5,3 0,047 

31 3 39 7 50 21,06,15 35,0 17,5 109,9 5,3 0,026 

31 3 38 9 55 21,06,15 34,5 17,3 108,3 5,2 0,031 

32 3 41 26 62 21,06,15 36,5 18,3 114,6 5,5 0,080 

33 3 42 24 61 21,06,15 37,5 18,8 117,8 5,7 0,076 

34 4 40 11 59 25,06,15 37,0 18,5 116,2 5,6 0,042 

34 3 45 7 65 26,06,15 39,5 19,8 124,0 6,0 0,030 

36 3 46 15 59 21,06,15 41,0 20,5 128,7 6,2 0,056 

36 3 40 9 75 26,06,15 38,0 19,0 119,3 5,7 0,034 

37 4 43 8 67 25,06,15 40,0 20,0 125,6 6,0 0,036 

37 3 43 14 71 26,06,15 40,0 20,0 125,6 6,0 0,051 

37 3 48 14 68 26,06,15 42,5 21,3 133,5 6,4 0,054 

38 4 45 12 52 25,06,15 41,5 20,8 130,3 6,3 0,050 

39 3 44 11 70 26,06,15 41,5 20,8 130,3 6,3 0,044 

40 3 47 11 63 21,06,15 43,5 21,8 136,6 6,6 0,046 

41 4 48 16 61 25,06,15 44,5 22,3 139,7 6,7 0,067 

42 3 48 10 67 26,06,15 45,0 22,5 141,3 6,8 0,044 
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Lisa 10. 4,8 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Kuusk (4,8m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

24 2 30 4 61 21,06,15 27 13,5 84,8 4,1 0,012 

27 2 31 5 67 21,06,15 29 14,5 91,1 4,4 0,015 

29 1 36 3 68 24,06,15 32,5 16,3 102,1 4,9 0,010 

29 1 37 4 76 24,06,15 33 16,5 103,6 5,0 0,012 

29 1 36 2 69 25,06,15 32,5 16,3 102,1 4,9 0,007 

30 1 39 2 83 24,06,15 34,5 17,3 108,3 5,2 0,008 

31 3 37 4 65 21,06,15 34 17,0 106,8 5,1 0,018 

31 1 39 2 61 25,06,15 35 17,5 109,9 5,3 0,008 

32 2 42 3 59 24,06,15 37 18,5 116,2 5,6 0,014 

33 3 40 5 62 21,06,15 36,5 18,3 114,6 5,5 0,022 

33 2 40 3 79 21,06,15 36,5 18,3 114,6 5,5 0,014 

37 2 40 4 76 24,06,15 38,5 19,3 120,9 5,8 0,017 

40 3 44 4 81 24,06,15 42 21,0 131,9 6,3 0,022 
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Lisa 11. 3,7 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Mänd (3,7m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

18 1 20 2 39 27,06,15 19,0 9,5 59,7 2,2 0,003 

20 1 28 2 37 28,06,15 24,0 12,0 75,4 2,8 0,004 

22 1 25 2 46 28,06,15 23,5 11,8 73,8 2,7 0,004 

23 1 27 2 36 28,06,15 25,0 12,5 78,5 2,9 0,004 

24 2 26 3 44 27,06,15 25,0 12,5 78,5 2,9 0,007 

24 1 28 3 31 27,06,15 26,0 13,0 81,6 3,0 0,006 

25 3 30 11 40 27,06,15 27,5 13,8 86,4 3,2 0,022 

25 2 29 4 37 28,06,15 27,0 13,5 84,8 3,1 0,009 

27 2 31 8 42 29,06,15 29,0 14,5 91,1 3,4 0,017 

28 1 30 5 35 27,06,15 29,0 14,5 91,1 3,4 0,010 

28 2 31 4 39 27,06,15 29,5 14,8 92,6 3,4 0,010 

28 1 31 5 55 28,06,15 29,5 14,8 92,6 3,4 0,010 

28 2 30 6 37 28,06,15 29,0 14,5 91,1 3,4 0,013 

30 2 41 11 67 22,06,15 35,5 17,8 111,5 4,1 0,027 

30 3 35 8 61 27,06,15 32,5 16,3 102,1 3,8 0,021 

30 2 33 7 43 27,06,15 31,5 15,8 98,9 3,7 0,016 

32 4 38 10 39 27,06,15 35,0 17,5 109,9 4,1 0,028 

33 5 42 14 56 27,06,15 37,5 18,8 117,8 4,4 0,041 

33 11 33 17 34 28,06,15 33,0 16,5 103,6 3,8 0,054 

34 16 48 24 71 22,06,15 41,0 20,5 128,7 4,8 0,095 

35 2 35 21 34 27,06,15 35,0 17,5 109,9 4,1 0,047 

35 6 47 25 67 28,06,15 41,0 20,5 128,7 4,8 0,074 

36 26 48 28 64 22,06,15 42,0 21,0 131,9 4,9 0,132 

37 6 39 17 73 22,06,15 38,0 19,0 119,3 4,4 0,051 

37 6 37 13 44 28,06,15 37,0 18,5 116,2 4,3 0,041 

41 7 55 14 71 22,06,15 48,0 24,0 150,7 5,6 0,059 

44 9 47 16 57 28,06,15 45,5 22,8 142,9 5,3 0,066 

45 11 42 24 71 22,06,15 43,5 21,8 136,6 5,1 0,088 
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Lisa 12. 3,3 meetri pikkuste männipalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Mänd (3,3m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm)4 (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

24 1 25 7 31 01,08,15 24,5 12,3 76,9 2,5 0,010 

24 1 25 9 44 23,06,15 24,5 12,3 76,9 2,5 0,013 

26 3 28 11 41 01,08,15 27,0 13,5 84,8 2,8 0,020 

27 2 31 4 38 01,08,15 29,0 14,5 91,1 3,0 0,009 

27 2 31 7 41 23,06,15 29,0 14,5 91,1 3,0 0,014 

29 6 31 13 37 01,08,15 30,0 15,0 94,2 3,1 0,030 

29 10 32 29 45 23,06,15 30,5 15,3 95,8 3,2 0,062 

29 13 31 27 41 23,06,15 30,0 15,0 94,2 3,1 0,062 

37 21 38 29 29 01,08,15 37,5 18,8 117,8 3,9 0,097 

37 16 38 29 42 23,06,15 37,5 18,8 117,8 3,9 0,087 
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Lisa 13. 3,3 meetri pikkuste kuusepalkide koorimise andmed 

Liimeistriga koorimine, Kuusk (3,3m) 

D1 Koor 

1 

D2  Koor 

2 

Aeg  kesk 

D 

ringi 

r 

ringi 

P 

koore 

S 

koore 

V 

(cm) (mm) (cm) (mm) (min) Kuupäev (cm) (cm) (cm) (m2) (m3) 

26 2 31 35 45 30,07,15 28,5 14,3 89,5 3,0 0,055 

26 3 31 35 47 30,07,15 28,5 14,3 89,5 3,0 0,056 

27 4 30 27 49 01,08,15 28,5 14,3 89,5 3,0 0,046 

27 4 30 27 53 23,06,15 28,5 14,3 89,5 3,0 0,046 

32 4 40 27 54 01,08,15 36,0 18,0 113,0 3,7 0,058 

32 4 40 27 57 23,06,15 36,0 18,0 113,0 3,7 0,058 

33 7 40 34 66 30,07,15 36,5 18,3 114,6 3,8 0,078 

33 7 40 34 65 30,07,15 36,5 18,3 114,6 3,8 0,078 

36 5 40 27 62 01,08,15 38,0 19,0 119,3 3,9 0,063 

44 10 50 35 71 30,07,15 47 23,5 147,6 4,9 0,110 
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Lisa 14. Survepesuriga koorimise ettevalmistamiseks kulunud ressurss 

Survepesuriga koorimise ettevalmistustele kulunud ressursid 

Kuu- Vesi Mahuti 

täitmine 

Tankimine Pööraja 

paigaldus 

Palgi 

pööramine 

Kütus Palke 

päev (l) (min) (min) (min) (min) (l) (tk) 

29.06.15 2340 45 4 23 6 8,8 8 

01.07.15 2330 45 4 11 5 9,4 6 

02.07.15 1840 30 4 7 3 7,0 5 

03.07.15 1400 30 2 3 1 5.4 3 

04.07.15 2830 45 4 12 5 10,8 8 

05.07.15 2730 45 4 19 10 10,3 11 

06.07.15 2570 45 2 13 8 9,9 8 

08.07.15 4390 75 6 17 14 16,8 11 

09.07.15 4330 75 4 16 21 17,0 15 

10.07.15 1100 30 2 9 7 3,6 12 

16.07.15 2350 45 4 4 2 9,2 3 

18.07.15 1250 30 2 4 2 4,2 2 

20.07.15 1300 30 2 3 1 4,9 2 

KOKKU 30760 570 44 141 85 90,2 94 
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