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kuuse mudelpuud. Eelpool nimetatud kvartalitele rajas T. Krigul 1935…1939. aastal 

kuuse- ja männipuude elavate okste laasimise katsealad.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida laasitud ja laasimata puude oksi. 

Juhuslikult valitud 22 mudelpuuhulgast valiti välja 4 analüüsipuud (laasitud ja laasimata 

harilik mänd ning laasitud ja laasimata harilik kuusk). Analüüsipuud lõigati männaste 

kaupa lahti ning iga tüves paikneva oksa kohta koguti analüüsiks vajalikud andmed. 

Kogutud andmete põhjal koostati puidus paiknevate okste skeemid ja mudelid ning 

joonised, kus on välja toodud elus ja surnud okste mahud. 

Käesolevas töös selgub, et kuuske on laasitud kahe astmeliselt kuni 4 m-ni. Männi 

laasimine teostati ühe astmega kuni 6 m-ni. Männi laasimisel tekib 12,61% võrra suurem 

oksavaba tsoon tüves kui laasimata puul. Suurim erinevus tekib surnud okste alas, kus 

laasitud männil on surnud okstega ala maht tüves 20,43% võrra väiksem kui laasimata 

männil, seega võib järeldada, et laasimise tulemusel väheneb surnud okstega ala maht 

tüves. Samale järeldusele jõutakse ka laasitud ja laasimata kuuskede puhul (12,86%). 
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For the analysis the pruned and unpruned trees, 17 Scots pine and 5  Norway spruce model 

trees were chosen randomly from the plot witch was grounded at the forest blocks JS222, 

JS223, JS276 and JS288 in the Järvselja Training and Experimental Forest District. T. 

Krigul established the test areas in the years 1935…1939 to study the effect of pruning on 

living trees at the forest blocks which were mentioned earlier. 

The aim of this master's thesis is to analyze the knots of pruned and unpruned trees. From 

22 randomly selected model trees 4 were selected to analyze the trees (pruned and 

unpruned Norway spruce and -Scots pine). Model trees were cut from whorls to whorls 

and from every knot inside the stem the needed information was collected. With the basis 

of collected data schemes and models were composed about knots in timber and figures 

about live and dead knots volumes. 

In this work it was found that the Norway spruce was pruned with two stages to 4-metres. 

Pruning the Scots pine were accomplished with one stage to 6 metres. Pruning the pine is 

giving 12,61% bigger knot-free area in the stem compared to unpruned trees. Biggest 

difference emerged at the area of dead knots on pruned Scots pine, where the stem volume 

area was 20,43% less than in unpruned Scots pine. According to those results, we can 

conclude that the area of dead knots  is decreasing in stem volume when trees are pruned. 

Pruned and unpruned Norway spruce gives same results (12,86%). 
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SISSEJUHATUS 
 

Puidu kvaliteet sõltub esmajoones tüves esinevatest okstest. Mida vähem on puidus oksi, 

seda kõrgema kvaliteediastmega metsamaterjali saadakse, seega tuleks okste arvukust 

puidus vähendada. Kõige efektiivsem moodus okslikkuse vähendamiseks puidus on elusate 

puude õigeaegne laasimine.  

Elusate puude laasimist on põhjalikult käsitletud mitmetes välismaistes uuringutes. 

Küllaltki suurte looduslike tingimuste erisuste tõttu ei ole saadudud tulemused piisavalt 

adekvaatsed. Kuna Eestis on elusate puude laasimist põhjalikumalt uurinud ainult Teodor 

Krigul, siis puuduvad meil kogemused ning kogemuste saamiseks tuleb rohkem uurida 

kohalike puude laasimist. Teodor Krigul teostas laasimist 1935…1939 aastal ning 

praeguseks hetkeks on need puud jõudnud raieikka. Nende puude analüüsimise teel on 

võimalik koostada Eestis kasvate puude laasimise kohta mitmeid uurimistöid. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida laasitud ja laasimata puude oksi. 

Juhuslikult valitud 22 mudelpuuhulgast valiti välja 4 analüüsipuud (laasitud ja laasimata 

harilik mänd ning laasitud ja laasimata harilik kuusk). Analüüsipuude valikul lähtuti 

sellest, et laasitud ja laasimata mänd oleks pärit samalt kvartalilt ja eraldiselt, sarnaselt 

käituti ka kuuse analüüsipuude valikul. Analüüsipuud lõigati männaste kaupa lahti ning iga 

tüves paikneva oksa kohta koguti analüüsiks vajalikud andmed. Kogutud andmete põhjal 

koostati puidus paiknevate okste skeemid ja mudelid ning joonised, kus on välja toodud 

elus ja surnud okste mahud. 

Käesolev magistritöö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses peatükis tuuakse välja kirjanduse 

loetelu, mis annab ülevaate harilikust männist, harilikust kuusest, puistute laasumisest ja 

laasimisest ning puiduriketest. Töö teine osa annab ülevaate materjalist ja metoodikast, kus 

tuuakse välja uurimisobjektide iseloomustus, analüüsipuude kogumis metoodika, okste 

mõõtmise metoodika ja andmete töötlemine. Kolmandas peatükis analüüsitakse mõõtmisel 

saadud andmeid ja esitatakse töö käigus saadud tulemused. 

Käesolev magistritöö valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Metsanduse 

programmi 2014 nr 9223 „Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile 

(jätkuprojekt)“ raames. 



6 

 

Tänuavaldus: Autor tänab isikuid, kes aitasid töö valmimisele kaasa: teadur Allar Padari, 

lektor Regino Kask ja Cheron Lukk 

 



7 

 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1.Harilik mänd (Pinus sylvestris L.) 

 

Harilik mänd (Pinus sylvestris L.) kuulub okaspuude (Coniferopsida) klassi, 

okaspuulaadsete (Coniferales) seltsi, männiliste (Pinaceae) sugukonda ja männi (Pinus L.) 

perekonda ning alamperekonda Pinus e Diploxylon. Hariliku männi areaal on väga lai, 

kasvades väga suurel maa-alal nii Euroopas kui ka Aasias (Laas 1987). Levikuala ulatub 

37°…70° põhjalaiuseni ja 8° läänepikkusest kuni 140° idapikkuseni. Harilik mänd talub 

madalat mulla toitainesisaldust ning vähest ja rohket mulla- ja õhuniiskust. (Laas 2004) 

Soodsatel tingimustel võib harilik mänd kasvada kuni 40(50) meetri kõrguseks ning tüve 

läbimõõt võib küündida 1-1,5 meetrini (Laas 1987). Viljakamatel kasvukohatüüpidel võib 

harilik mänd saavutada 30 m kõrguse juba 70 aastaselt (Sibul 2007-2010). Teadaolevalt 

kasvab maailma kõrgeim harilik mänd Eestis Põlvamaal ning puu pikkuseks on mõõdetud 

48,6 m (Teder 2016). Noores eas ja puistus kasvades on võra koonusjas, kuid vanemas eas 

muutub poolkerajaks või vihmavarjutaoliseks. Hariliku männi tüvi on vähese koondega 

ning silinderjas. Puistus kasvanud puud on kõrgelt laasunud ning tüve alumises osas kaetud 

rõmelise (kilpja) pruunikashalli paksu korbaga. Tüve ülemine osa on kaetud punakasoranži 

või oranžika kestendava koorega. Alumised oksad hakkavad kuivama juba 8-10 aasta 

vanuselt ning okste armid hakkavad kinni kasvama alles 40 aastaselt. Oksad on 

männaselised. (Laas 1987) 

Kase kõrval on harilik mänd üks esimesi puuliike, mis osales meie metsakoosluse 

kujunemisel peale jääaega 10 000…11 000 aastat tagasi (Sibul 2007-2010). Eestis on mänd 

kõige levinum puuliik. Statistikaameti 2014. aasta andmetel moodustavad männikud 33% 

kogu puistute pindalast kasvades 707,1 ha. 2012 aasta seisuga oli männikute tagavara 

Eestis 175 112 000 m
3
, mis moodustab 37,2% kogu metsamaa tagavarast (Aastaraamat 

mets… 2013). Eestis on metsamaa pindala aastate jooksul suurenenud, kuid sõltumata 

sellest on männikute osakaal vähenenud. Männirikkamad piirkonnad Eestis on: 

läänesaared, mandri loode- ja põhjaosa ning Kagu-Eesti (Sibul 2007-2010) 
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Hariliku männi puit on heade mehaaniliste omaduste ja laialdase kasutuse poolest hinnatud 

tarbepuit. Ühtlasema laiusega aastarõngastega puit on väärtuslikum, seega saadakse 

parema kvaliteediga puitu kuivadelt ja keskmise viljakusega muldadelt . Lülipuit on 

punakas ning maltspuit kollakasvalge (Laas 2004). Seistes puidu värv tumeneb (Sibul 

2007-2010).  Puidu tihedus on 500…530 kg/m
3
. Puit on vaigukäikude rohkuse tõttu väga 

vaigune. 

Männi tarbepuitu kasutatakse nii sise- kui ka välitingimustes alates seina- ja 

põrandakattematerjalidest ehitusel ning lõpetades tava- ja liimpuidust mööbli 

valmistamisega. Oksavabast tüvest saab väga hea kvaliteediga spooni ja katuselaastu (Laas 

1987,2004). Männipuit on laialdaselt kasutusel laevatööstuses ning põhitooraineks paberi 

ja puitplaatide valmistamisel. Immutatud puit sobib ideaalselt telefoni- ja elektriliini 

postide, raudteeliiprite jne valmistamiseks. Männivaiku kasutatakse tärpentini ja kampoli 

valmistamiseks (Saarman ja Veibri 2006). 

Männipuitu on kerge lõhestada, töödelda ja kuivatada. Lülipuit on vastupidav ning 

maltspuidu vastupidavust saab suurendada immutamisega. Männipuit kahaneb 12,4%, 

tõmbetugevus pikikiudu on 104 MPa ja survetugevus 47 MPa ning paindetugevus 87 MPa 

(Saarman ja Veibri 2006). 

 

 

1.2. Harilik kuusk (Picea abies (L.) KARST) 

 

Harilik kuusk (Picea abies) kuulub okaspuude (Coniferopsida) klassi, okaspuulaadsete 

(Coniferales) seltsi, männiliste (Pinaceae) sugukonda ja kuuse (Picea) perekonda (Laas 

1987). Harilik kuusk kasvab suurel maa-alal Euraasias 6°…140° idapikkuseni, olles 

Euraasia taigas üks levinumaid liike, mis kasvab ka väljaspool taigametsi. Areaali piires 

pole harilik kuusk ühetaoline, vaid muutub oma tunnustelt ja omadustelt. Seega eristatakse 

kahte alamliiki: Euroopas kasvav Picea abies ssp. abies ning Põhja- ja Ida- Euroopas või 

Siberis kasvav Picea abies ssp. obovata. (Laas 2004) 

Harilik kuusk võib kasvada 20…50 m kõrguseks ning rinnasdiameeter võib vanadel puudel 

olla kuni 1 m, Karpaatides ja Alpides koguni 1,5…2 m. Harilik kuusk on väga 

kiirekasvuline ning juurdekasv võib viljakamatel kasvukohatüüpidel ulatuda kuni ühe 

meetrini aastas (Sibul 2007-2010). Eluiga võib kuusel küündida 400…500 aastani (Laas 
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2004). Rootsis Dalarna maakonnas Fulu mäestikus kasvab Harilik kuusk, mille geneetilise 

materjali vanuseks määrati Umeå ülikooli teadlaste poolt  9550 aastat (Eesti Mets 2/2008). 

Seega võib kuuske pidada üheks maailma vanimaks puuliigiks. Võra kuju võib olla 

koonusjas, kuhikjas või sammasjas, oksad horisontaalselt, tüve alumises osas ja vanematel 

puudel rippuvad ning vabalt kasvavatel puudel algavad maapinna lähedalt. Kuuse koor on 

värvuselt hele või tumepruun. Koor püsib aastaid sile, kuid hiljem hakkab tüve alumises 

otsas lõhenema ning tekib soomusjas korp. Võrsed on hele-punakaspruunid, olles paljad 

või lühikarvased. Pungad on vaiguta ja teritunud tipuga ning värvuselt pruunid (Taimre 

1989). Puu juurestik on maapinnalähedane ja moodustab ankurjuuri ainult drenaažiga 

muldadel (Laas 1987). Kuusele ei sobi läbikuivanud ega seisva veega mullad, kuid ta 

suudab kasvada väga mitmesugustel muldadel: mineraalmuldadel alates peenliivadest kuni 

savideni ning turbamuldadel (Laas 2004). 

Eestis on kuusk oma leviala poolest kolmandal kohal. Statistikaameti 2014. aasta andmetel 

moodustavad kuusikud 16,9% kogu puistute pindalast kasvades 361,3 ha. 2012 aasta 

seisuga oli kuusikute tagavara Eestis 81 853 000 m
3
, mis moodustab 17,4% kogu 

metsamaa tagavarast (Aastaraamat mets… 2013). Lähiaastatel peaks kuusikute osakaal 

aeglaselt kasvama, sest viimase 50…60 aasta jooksul on peaaegu pooled rajatavatest  

metsakultuuridest olnud kuused (Sibul 2007-2010). 

Kuuse puidul on palju erinevaid kasutusviise: ehitus-, taara-, paberi- ja resonantspuit, 

katuselaastud, küte jne. Puidu tihedus varieerub suuresti olenevalt kasvukohast, enamasti 

450…470 kg/m
3
 (Laas 2004). Kuusekoores sisalduvat parkainet kasutatakse 

parkimistöödeks (Saarman ja Veibri 2006). 

Kuusepuidu vaigusisaldus on väiksem kui männil. Puitu on kerge lõhestada, viimistleda, 

kuivatada ja töödelda, kuid väiksemad kuivanud oksad võivad põhjustada kiudude 

rebendeid. Vastupidavus seenhaigustele ja putukakahjustustele on väike, kuid värskelt 

raiutud kuuse maltspuit on võrreldes männi maltspuiduga vähem tundlik sinetus- ja 

hallitusseentele. Kuusepuidu immutamine  harilike meetoditega on keeruline. Kuusepuit 

kahaneb 12%, tõmbetugevus pikikiudu on 88 MPa ja survetugevus 35…44 MPa ning 

paindetugevus 66…84 MPa (Saarman ja Veibri 2006). 
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1.3. Tüve juurdekasv ja ehitus 

 

Tüve ülesanneteks on puule seisukindluse andmine, mahlade juhtimine ja toitainete 

säilitamine. Tüvi koosneb puidukudedest. Tüve keskset peenikest habrast kude, mis 

koosneb esmastest rakkudest, nimetatakse puu säsiks. Säsi tipus areneb ladvapung, millest 

moodustub vertikaalne peavõrse. Sellest areneb puutüvi ning mõned külgvõrsed, mis 

kasvades oksteks muutuvad. Mändide oksad kasvavad korrapäraselt männastena, kuid 

kuusel esinevad männaste alumise ja ülemise piiri vahel vaheoksad. Seetõttu on kuuse 

vanust männaste arvu järgi keerulisem hinnata kui männil. Kui okaspuu ladvavõrse saab 

kahjustada, siis võib mõnest külgvõrsest areneda ladvavõrse, millest hiljem areneb tüvi 

(Saarman ja Veibri 2006).  

Puu tüve sirguse, okste seisukorra ja esinemise sageduse määravad kasvukohatingimused, 

milles ladvavõrsed ja oksad kasvavad ning arenevad. Kõik see omab suurt tähtsust puidu 

praktilise kasutuse seisukohast. Võra suurus ja kuju sõltuvad suurel määral puu 

kasvuümbrusest. Võra kasvab laiusesse, kui puu saab vabalt kasvada, kuid tihedas metsas 

teiste puudega võisteldes on võra suurus piiratud. Tihedalt kasvavatel mändidel on 

võraaluses osas oksavaba tüvi ning võra algab nendel puudel suhteliselt kõrgelt. Kuivanud 

kuuskedel aga oksad nii kergelt ära ei kuku, vaid säilivad tüvel kümneid aastaid. Seetõttu 

on kuusetüve alumises osas puukoore pinnal selgelt näha kuivanud okste otsi, mis tuleks 

eemaldada kasvavate puude laasimise teel (Saarman ja Veibri 2006). 

Koore all paiknevas juurdekasvukihis ehk kambiumis toimub puutüve jämeduskasv. 

Analoogselt jämeduskasvule jämenevad ka puu oksad ja juured. Tüve ristläbilõikes on 

puidu juurdekasv nähtav ringide e aastarõngastena, kus heledam osa on kevadpuit (tekib 

kevadel vegetatsiooniperioodi alguses) ja tumedam osa on sügispuit (tekib sügisel) Suurem 

osa puu juurdekasvust toimub kevadel, sõltudes kliimast kui ka kasvukohast. Säsi ülemises 

osas tekib kasvuaja lõpul uus pung, millest areneb järgmisel kevadel uus võrse (Saarman ja 

Veibri 2006). 

Puit on anisotroopne ehk tema anatoomilised ja füüsikalised omadused on eri suundades 

erinevad. Seetõttu eristatakse puidu lähemaks tundmaõppimiseks kolm põhisuunda: 

pikisuund, radiaalsuund ja tangentsiaalsuund. Parimad omadused puitmaterjalis on 

puidukiudude pikisuunas e pikikiudu. Radiaalsuund kulgeb säsist puu väliskihtide suunas 

ning tangentsiaalsuund kulgeb piki aastarõngaid. Puitu võib vaadelda ja uurida kolmes 
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erinevas lõikes: ristlõige, radiaallõige ja tangentsiaallõige (Joonis 1.1) (Saarman ja Veibri 

2006).   

 
Joonis 1.1. Puidu makroskoopiline ehitus (E. Just ja A. Just 2015) 

 

Säsikiired on radiaalsuunalised rakud, mis puidu omadusi oluliselt ei mõjuta. Elavas puus 

on nende ülesandeks salvestada ja juhtida toitaineid (E. Just ja A. Just 2015). Säsikiired 

ühendavad niine, mida mööda toimub toitemahlade liikumine lehtedest või okastest 

allapoole (Saarman ja Veibri 2006).  

 

Joonis 1.2. Puidu mikroskoopiline ehitus (E. Just ja A. Just 2015) 
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Enam kui 95% okaspuidu mahust moodustavad tüvesuunalised torukujulised rakud e 

trahheiidid (joonis 1.2). Trahheiidid annavad puidule mehhaanilise tugevuse. Elavas puidus 

liiguvad trahheiidide kaudu mahlad nende külgedel olevate pooride kaudu, mida reguleerib 

kahe raku vaheline membraan. Surnud rakkudega lülipuidus on membraanid pooride 

avauste ette kleepunud ning seetõttu seal mahlade liikumist ei toimu (E. Just ja A. Just 

2015).  

Tüve pindmise kihi moodustab koor, mis koosneb omakorda korbast korkkoest ja niinest 

(E. Just ja A. Just 2015). Koor moodustab tavaliselt ca 10% kogu puu mahust (Saarman ja 

Veibri 2006). Mööda niineosa toimub toitemahlade liikumine. Korba ülesandeks on kaitsta 

puitu väliste vigastuste eest. Korkkude kaitseb puitu järskude temperatuuri kõikumiste eest 

(E. Just ja A. Just 2015). 

 

 

1.4. Puistute laasumine 

 

Laasumine ehk puu võra alumiste okste suremine. Laasumisprotsessis võib eraldada kolme 

põhifaasi:  

1. elavokste nõrgenemine ja suremine 

2. surnud okste kõdunemine ja varisemine 

3. okste murdehaavade kinnikasvamine 

Okste kasv puidus algab säsist. Okstel moodustuvad kasvades iseseisvad aastarõngad, mis 

ühinevad puutüve aastarõngastega. Okste laasumine algab tüvel alt ülespoole. Liitunud 

puistus surevad puude alumised oksad valguse puudusel (Kask 2009). Okste suremise 

põhjuseks on kasvujõu vähenemine, mis avaldub pungade vaevalises moodustumises, oksa 

läbimõõdu ja pikkuse järsus languses, lehtede kuju ja anatoomilise ehituse muutumises 

ning okste niiskussisalduse vähenemises. Järk-järgult kaotab nõrgenenud oks oma 

assimilatsiooniorganid, mistõttu juhitakse toitained funktsioonideta oksast mööda (Krigul 

1961). Samaaegselt moodustub tervetel okaspuudel oksaalusele vaigust eraldustsoon, mis 

kaitseb puud südamemädanikku tekitavate seente eest (Kask 2009).  

Oksa kõdunemisele aitavad peamiselt kaasa seened, mis nakatavad juba elavaid 

nõrgenenud oksi. Kõdunemisele aitavad kaasa ka putukad, vesi ja temperatuur. Kuivanud 



13 

 

või kõdunenud oksad varisevad oma raskuse mõjul väga harva. Varisemist mõjutavad 

enamasti mitmesugused välistegurid: tuul, vihm, lumi ja külm (Krigul 1961). Varisenud 

okste poolt tekitatud tüvearmid kasvavad elusate puidukihtidega üle, moodustades nn 

umboksi. Tüvele tekib oksa murdekohal haav ning haava kinnikasvamisel toodab puu 

kahte liiki kudesid: ühed, mis katavad haava ning teised, mis toodavad uut kambiumi. 

Aastate möödudes ei ole vigastatud kohta puutüve välispinnal enam näha. Umbekasvanud 

murdunud oksal saab eraldada puiduga kokkukasvanud terve oksa osa kui ka 

kinnikasvamata kuivanud oksa osa. Viimase ümber tekib elusatest puidurakkudest 

deformeerunud salmiline ala (Saarman ja Veibri 2006).  

 

Joonis 1.3.  Okste paiknemine tüves: I –tüükaosa, II –keskosa, III –ladvaosa. Ristlõige: a –

tüve oksavaba ala, b –tüvepuiduga kokkukasvavate okste ala, c –terve tüvepuiduga 

kokkukasvanud okste ala (Saarman ja Veibri 2006) 

 

Joonisel 1.3 on puutüvi jaotatud puu tüükast ladva suunas kolmeks kvalitatiivseks osaks: 

tüükaosa, keskosa ja ladvaosa. Tüve tüükaosas, mis on põhiliselt oksavaba, asuvad 

peamiselt peened 10…15 mm läbimõõduga oksad. Tüve tüükaosa ristlõike A-A võib 

jagada kolmeks: a- väline oksavaba puidu tsoon, b- tüvepuiduga kokkukasvamata 

kuivanud okstega tsoon, c- elavokste tsoon ehk puiduga kokkukasvanud okste tsoon. Tüve 

keskosas asuvad avatud, sissekasvavad ja kuivanud ühtlaste mõõtmetega oksad 

läbimõõduga 20…60 mm, peamiselt pehk- või kõduoksad. Tüve keskosa ristlõike B-B 

võib jagada kaheks: b- tüvepuiduga kokkukasvamata kuivanud okstega tsoon, c- elavokste 
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tsoon ehk puiduga kokkukasvanud okste tsoon. Ladvaosa moodustub peamiselt elusatest, 

tüvega kokkukasvanud, 70…100 mm läbimõõduga okstest. Tüve ladvaosa ristlõige C-C  

moodustub ühest osast:  c- c- elavokste tsoon ehk puiduga kokkukasvanud okste tsoon 

(Saarman ja Veibri 2006).  

A. Mathiesen (1939) peab Eesti vanade männikute heaks laasumise põhjuseks nende 

kasvamist koos kasega, kus kask ei lasknud männi okstel tugevaks kasvada. Kõige 

paremini arenevad ja laasuvad varjulembestest puuliikidest koosnevad puistud juhul, kui 

puuliikide kasv kõrguses on ligikaudu ühesugune. Laasumist soodustab teise rinde 

esinemine nii puht kui ka segapuistus. Praktika ja kogemuste näitel võib järeldada, et 

paljud puuliigid laasuvad teises rindes paremini kui esimeses. Sellepärast kasvatatakse 

sageli hinnalisi puuliike vana metsa varjus (Krigul 1961) 

 

 

1.5. Puistute laasimine 

 

Laasimiseks nimetatakse inimese poolt teostatavat elusate või surnud okste lõikamist 

kasvavalt puult. Laasimise eesmärgiks on puidu kvaliteediomaduste parandamine või ka 

puudele ligipääsetavuse tagamine ja tulekindluse loomine metsaservadele (Kask 2009).  

 

 

1.5.1. Laasimise ajalugu Eestis 

 

Kasvavate puude laasimist tuntakse metsanduses juba üle 355 aasta. Eestis teostati 

esimesed kasvavate puude laasimise katsed Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja 

katsemajandis aastatel 1927-1931 Tartu ülikooli Metsakasutuse Instituudi poolt ning 1930. 

aastal võeti laasimistööd õppepraktikumi kavasse. Algusaastatel teostati üliõpilastega 

täispinnalist laasimist, hiljem aga rakendati valiklaasimise põhimõtet. Peamiselt laasiti 

I…III boniteediga II vanuseklassi kuuse- ja männipuistuid. 1939. aastast alates rajati T. 

Kriguli osavõtul männi-, kuuse- ja kasepuistutesse elavokste laasimise katsealasid. Samal 

aastal hakati teostama tootliku iseloomuga laasimisi (Krigul 1961). 
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1.5.2. Oksavaba tarbetüve kasvatamine ja puistu boniteedi valik 

 

Laasimisega saab toota oksavaba puitu lühema perioodi jooksul kui looduliku laasumise 

puhul. Kasvavate puude laasimise käigus eemaldatakse alumised oksad teatud kõrguseni, 

mille tulemusel moodustub oksavaba ühtse ehitusega puit (Kask 2009). Kasvavate puude 

laasimisel eristatakse kahte viisi: ainult kuivanud okste laasimine või kuivanud ja elusate 

okste laasimine. Kuivanud okste laasimine ei avalda mõju puu juurdekasvule, selline on 

üldine seisukoht laasimist käsitlevas kirjanduses. Kuivanud okste laasimisega 

vähendatakse ajaliselt seenhaigustesse nakatumise võimalusi. Seega on kuivanud okste 

laasimisel saadud positiivseid tulemusi, millest tähtsamad on: vältida kuivanud okste 

kasvamist puusse ning seeninfektsiooni võimaluse vähendamine. Erinevalt kuivanud okste 

laasimisest, elavokste laasimisse nii positiivselt ei suhtuta. Seda kahel peamisel põhjusel: 

vähendatakse elusvõra, mis avaldab mõju juurdekasvule või tekitatakse haavu puutüve 

elavkoele, mistõttu võib puu kergesti seenhaigustesse nakatuda (Krigul 1961). H. Mäkinen 

et al. (2014) väidab oma uurimuses, et laasides elus, surnud või elus ja surnud oksi, ei teki 

märkimisväärset mõju puu tervisele juhul, kui laasimine on teostatud korrektselt (tüve 

vigastamata). Peale puistu laasimist on oluline teha harvendusraie, et parandada puude 

kasvutingimusi (Kask 2009). T. Kriguli (1961) tähelepanekul taluvad mõõdukat elavokste 

laasimist mänd ja kuusk.  

Majanduslikult on laasimine tasuv eelkõige parematel boniteetidel ning laasitakse ainult 

tulevikupuid. Kehvades kasvukohatüüpides ei ole otstarbekas puid laasida, sest oksaarmide 

kinni kasvamine on aeglane (Krigul 1961). V-P. Ikonen (2008) on oma uurimistöös välja 

toonud, et kehvades kasvukohatüüpides laasimine on majanduslikult ebatasuv. A. 

Mathiesen (1939) ei pea tasuvaks IV ja V boniteediga männipuistute laasimist.  Samuti ei 

ole puude laasimine otstarbekas liiga viljakates kasvukohatüüpides, sest puudel on sageli 

väga jämedad oksad (Kask 2009). 

Laasitavate puude elusokste läbimõõt männikutes ei tohiks olla üle 2…3 cm. Sellise 

läbimõõduga okste kinnikasvamine on kiire ning oht nakatuda tüvemädanikesse on väike. 

(Kask 2009). Laasimisel saadav oksavaba puidu maht sõltub mitmest asjaolust: 

laasimisaegse puu diameetrist, laasimiskõrgusest, kasvukohast ning puistu raievanusest. 

Seega tuleks laasimist alustada juba noortes ning parema boniteediga puistutes (Krigul 

1961). Laasimine on edukas, kui oksakohtadega puidu ja raieküpse puu diameetrite suhe 
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on 1:3. Seega on otstarbekas laasida noorendike ja latiealisi puistuid, kus rinnasdiameeter 

on 5-12 cm. Laasitavate puude kõrgus võiks sel ajal olla 7…10 m (Kask 2009). 

Toetudes eespool mainitud andmetele, siis võib järeldada, et laasimine on tasuv parematel 

boniteetidel kuid liiga viljakatel muldadel ei ole laasimine majanduslikult otstarbekas. 

Kehvades kasvukohtades laasimise teostamine ei ole majanduslikult tasuv.  

 

 

1.5.3. Laasitavate puude arv hektaril ja nende valik 

 

Laasimist võib teostada ühe- või kaheastmeliselt. Kaheastmelise laasimise puhul valitakse 

esimeseks laasimiseks 500…600 ühtlaselt asuvat puud hektaril, millel laasitakse surnud 

oksad kuni 3 m kõrguseni. Teisel korral laasitakse 300…400 puud hektari kohta, lõigates 

surnud oksi kui ka elusaid oksi 5…6 meetri kõrguseni. Selline laasitud puude arv säilib 

puistu raieküpseks saamiseni. Laasitud puude läbimõõdu juurdekasvu tagamiseks tehakse 

kahe laasimisvõtte vahel harvendusraied. Fernández et al.(2014) jõuavad oma uurimuses 

järeldusele, et puistu jooksev juurdekasv ei vähene, kui enne harvendusraiet on puistus 

teostatud laasimine 5…6 m kõrguselt. Vanemas puistus, kus on toimunud looduslik 

laasumine, viiakse laasimine läbi ühe võttega. Laasitakse 300…400 puud hektari kohta, 

mille läbimõõt ei ole üle 15 cm. Laasitakse surnud oksi 5…6 m kõrguselt (Riigimetsa… 

2002-2003). 

T. Krigul (1961) teostas laasimist kolmeastmeliselt. EPA õppe- ja katsemajandi proovitüki 

andmetest tuleb välja, et esimesel laasimisel laasitakse 800…900 puud hektaril. Sellised 

arvud on kehtivad, kui laasimist alustatakse puistus, mille keskmine rinnasdiameeter on 

5…6 cm (Krigul 1961). T. Krigul (1961) ütleb, et ei ole võimalik anda otsest eeskirja 

laasitavate puude arvu leidmiseks hektaril, seetõttu toob ta välja üldised reeglid laasitavate 

puude arvu valikuks hektaril:1. Esimesel laasimisel ei ole laasitavate puude arvus 

erinevatel boniteetidel suurt erinevust; 2. Puude arv väheneb peale iga järgnevat laasimist; 

3. Laasitavate puude arvu vähendamine seoses boniteedi ja korduvate laasimistega peab 

toimuma männipuistutes tagasihoidlikumalt kui kuusepuistutes. 

A. Mathiesen (1939) peab normaalseks alustada laasimist noores puistus. Puistu vanus 

esimesel laasimisel võiks olla 15 aastat (kui tüve rinnasdiameeter on 6…10 cm), siis on 

kindlustatud, et puistus ei esine märgatavalt kuivi oksi. Soovitavalt tuleks laasida 1000-

1500 puud hektari kohta. Laasimist tuleb korrata iga 5 aasta järel. Kusjuures igal korral 
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laasitakse tüvelt oksi 1,5…2 m ulatuses, ning 3…4 kordse laasimisega kõrvaldatakse 

kuivad oksad tüvelt 6 m pikkuse saepalgi ulatuses. Kui laasimist teostada keskealises 

puistus, siis tuleks laasida 500…600 puud (Mathiesen 1939). 

Laasimiseks valitakse puud, mis on hea tervisliku seisundiga, sirge ja täiusliku 

tüvevormiga ning hästi arenenud ühtlase võraga (Krigul 1961). 

Eelpool öeldust võib järeldada, et laasimiseks valitavate puude arv hektaril sõltub puistu 

vanusest ja laasimisastmete arvust ning ka seda, et laasimiseks valitakse tulevikupuud. 

 

 

1.5.4. Laasimise aeg 

 

Laasimistööde teostamise ajast sõltub vähemal või suuremal määral haavade 

kinnikasvamise kiirus ja laasitud puude tervislik seisund. Eesti Põllumajanduse Akadeemia 

õppe- ja katsemetsamajandi männi- ja kuusepuistutes teostati laasimist aasta läbi 

väljaarvatud oktoobrist kuni jaanuarini. Elavokste laasimist tehti veebruarist kuni juulini. 

Kummalgi puuliigil ei tekkinud laasimise tagajärjel märkimisväärseid kahjustusi. 

Värvimuutusi täheldati ainult ühel kuusel 60-st analüüsipuust ning ühel männil 70-st 

analüüsipuust, kuid nende andmete põhjal on keeruline luua seost seenhaiguste tekkele 

sõltuvalt aastaajast (Krigul 1961).  

Kui toetuda kirjanduse andmetele, siis paljud autorid, nagu T. Krigul (1961), V. Kurvits 

(Karpender 2008), H. Mäkinen et al. (2014), C. Simpson ja S. Jacyna (2007) jpt peavad 

parimaks laasimise ajaks okaspuudel hilistalve ja kevade algust enne vegetatsiooniperioodi 

algust. Mõningad autorid, nagu D. P. Hanley ja S Reutebuch (1984), J. Punches (2004) jt 

peavad parimaks laasimise teostamise ajaks aga hilissuve või sügise algust, sest siis on puu 

vaigutootmine madalseisus, seetõttu toimub haava kinni kasvamine kiiremini. Samuti on 

sel ajal ka õhus lendlevate kahjulike seeneeoste ja putukate arvukus väga väike ( Punches 

2004). V. Belials (2005) ei soovita kevadel, mahlade liikumise ajal, üldse kasvavaid puid 

laasida, sest siis on koore vigastamise oht väga suur. Riigimetsa hea metsamajanduse tava 

ütleb, et sobivaim aeg männikute laasimiseks on vahemik 15. aprillist…15. maini. Surnud 

ja kuivanud okste laasimist võib männikutes teostada aastaringselt. Kaasikute laasimiseks 

on sobivaim aeg jaanipäevast kuni augustikuu alguseni (Riigimetsa…2002-2003). 
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Okaspuuliike, mis ei ole seenhaiguste infektsioonile väga vastuvõtlikud ja millel haava 

kinni kasvamiseks tekib rohkesti vaiku, võib laasida aasta läbi (Krigul 1961). 

Kui toetuda eespool mainitud kirjanduse andmetele, siis sõltub kasvavate puude laasimise 

aeg suuresti puuliigist, kuid parimaks laasimise ajaks peetakse siiski hilistalve ja 

varakevadet. 

 

 

1.5.5. Laasimise mõju puu juurdekasvule 

 

Laasimist käsitlevas kirjanduses on üldine seisukoht, et kuivanud okste laasimine ei avalda 

erilist mõju puu juurdekasvule. Mõnede autorid väidavad, et kuivanud okste laasimisega 

tekivad puu kasvu soodustavad nähtused. Paljudel puuliikidel jääb oksa kuivades alles 1 

cm pikkune elus tüükaosa, mis võib elada veel aastaid ning toituda puu arvel. Selliste okste 

laasimine võib tõsta vähesel määral puu kõrguse juurdekasvu, kuid küllaltki väikse mõju 

tõttu on selliste okste laasimisel pigem teoreetiline tähendus (Krigul 1961).   

Elavokste laasimise kohta on palju vasturääkivaid seisukohti. Mõned autorid väidavad, et 

elavokste laasimisega väheneb puu juurdekasv ning puu tervislik seisund seatakse ohtu 

(Krigul 1961). H. Mäkinen et al. (2014) väidab oma uurimuses, et elavokste laasimisega 

puu tervisliku seisundit ei ohustata, kui laasitakse tüvele liigseid vigastusi tekitamata. 

Laasimisega vähendatakse puu elavvõra pikkust ning liiga intensiivse elavokste 

eemaldamisega vähendatakse süsiniku omastamist. Okaspuuliikidel väheneb juurdekasv, 

kui laasitakse enam kui 25…40% puu võra pikkusest. W. A. Neilsen ja E. A. Pinkard 

(2003) jõuavad oma uurimuses järeldusele, et Pinus radiata juurdekasv ei vähene, kui 

peale laasimist on alles jäetud vähemalt 55% elavvõrast. Diameetri jooksev juurdekasv 

reageerib elavokste laasimisele rohkem kui pikkuse juurdekasv. Eemaldades alumisi 

elavoksi väheneb juurdekasv tüve alumises osas, kuid tüve ülemises osas mõju 

juurdekasvule puudub, seega saadakse väiksema koondega (silindri kujuga) tüvi (Mäkinen 

et al. 2014). H. Mäkinen et al. (2014) jõuab oma uurimuses järeldusele, et laasides 

ligikaudu 25% elavvõrast, diameetri ja kõrguse juurdekasv ei vähene. J. Punches (2004) 

ütleb oma uurimuses, et elusvõra osakaal peaks peale laasimist olema vähemalt 35% kogu 

puu pikkusest. 
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Kui laasitakse üle 50% võra pikkusest, siis puu juurdekasv väheneb. Kui laasida üle 60% 

võra pikkusest, siis võib puu hukkuda. Männikutes peab elusvõra osakaal peale laasimist 

jääma vähemalt 40% ja kaasikutes 50% puu kõrgusest (Kask 2009). Kui laasida 15…20 

aastases männipuistus 50% võrast, siis kõrguse jooksev juurdekasv ei vähene, kuid 

diameetri juurdekasv reageerib laasimisele tundlikumalt (Krigul 1961). T. Krigul (1961) 

jõuab oma uurimuses järeldusele, et laasides 15..20 aastasel männil 20…30% võrast, siis 

järgneb diameetri jooksvas juurdekasvus väike langus, mis taastub 3…5 aasta möödudes. 

Tüve vormile ega täiusele selline laasimisprotsent mõju ei avalda. Laasides enam kui 30% 

võrast, siis tekib rinnasdiameetri jooksvas juurdekasvus tähelepanuväärne langus, mille 

taastumiseks kulub viis või enam aastat (Krigul 1961). 

Elavokste laasimine 20-25 aastastes kuusepuistutes 15-25%-ni rinnasdiameetri jooksvale 

juurdekasvule suurt mõju ei avalda, kuid soodustab pisut kõrguse jooksvat juurdekasvu. 

Laasides enam kui 35% võrast langeb rinnasdiameetri jooksev juurdekasv märgatavalt ning 

selle taastumine on aeglane. Elavokste laasimisel üle 30% võrast järgneb kõrguse 

juurdekasvu langus (Krigul 1961) 

U. Schatz (2008) jõudis oma uurimuses järeldusele, et laasides 30 aastases kasepuistus puu 

tüve kuue meetri kõrguseni, siis rinnasdiameetri jooksev juurdekasv väheneb aasta pärast 

ning taastub peale kahe aasta möödumist. 

Eespool välja toodud erinevate autorite uurimustele toetudes võib järeldada, et laasimisel 

tuleb elusvõrast säilitada 20…50% sõltuvalt puuliigist. 

 

 

1.5.6. Laasitud okste haavade kinnikasvamine 

 

Laasumisel varisenud oksa ja kuivanud oksa laasimisel tekkinud oksahaava 

kinnikasvamine toimub sarnaselt. Puu jämedamaks kasvamisel algab ka oksahaava 

kinnikasvamine, mille käigus puu kambiumirakkude kude tõuseb oksahaavaga samale 

tasapinnale. Kiireim on kalluse kasv haava külgedel, aeglasem haava ülemisel ja aeglaseim 

haava alumisel serval. Sellist haava kinnikasvamist põhjendatakse koore rõhu 

muutumisega haava servadel. Kiiremat kalluse kasvu haava külgedel seostatakse veel ka 

toitemahlade rikkalikuma juurdevooluga (Krigul 1961).   
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T. Krigul (1961) jõuab oma uurimuses järeldustele, et laasitud oksa haava kinnikasvamise 

aeg suureneb oksa läbimõõdu suurenemisega, laasitud okste kinnikasvamise aeg suureneb 

laasimiskõrguse suurenemisega ning ebasileda haava kinni kasvamine on aeglasem kui 

siledal haaval. Elavokste laasimisel tekkinud oksahaavade kinnikasvamine on kiirem kui 

kuivanud okstel. Peale kuivanud okste laasimist kasvavad oksahaavad kinni kuusel 

30…40% ja männil 10% aeglasemalt kui elavokste laasimisel. Kevadel laasitud mändidel 

kasvas 90% laasitud okstest täielikult kinni 7 aastaga, kuid talvel laasitud puudel kasvas 

sama ajaga kinni kõigest 53% oksahaavadest. Tõenäoliselt oli selline tulemus tingitud 

talvel külmunud kambiumist  (Giefing et al. 2006).  

T. Krigul (1961) võrdles haavade kinnikasvamise aegu kuuse- ja männipuistute erinevates 

boniteetides ning selgus, et laasitud kuusepuistutes on haavade kinnikasvamine kiirem kui 

männipuistutes.  

Laasimisel tekkinud haavade kinnikasvamise aega saab kiirendada laasimisvigade 

(ebasiledad haavad, killuga haavad, oksatüükad puutüvel) vähendamisega. Laasitud puude 

okste haavade kinnikasvamise aeg sõltub puu diameetri juurdekasvust. Seega on võimalik 

haavade kinnikasvamise aega kiirendada mõõdukate hooldusraietega (Krigul 1961). 

Eespool öeldust võib järeldada, et laasimisel tekkinud oksahaavade kinnikasvamine sõltub 

oksa diameetrist,  laasimisel tehtud vigadest ja puuliigist. 

 

 

1.6. Puidurikked 

 

Puidurikked ehk mitmesuguste tegurite mõjul puidus tekkinud muudatused ja puidu 

normaalsest ehitusest kõrvalekaldumised, tänu millele alaneb puidu kvaliteet või muutub 

puit täielikult või osaliselt kasutuskõlbmatuks. Puidurikete mõju tehnilisele kõlblikkusele 

sõltub rikke iseloomust ja sortimendi kvaliteedinõudeist. Tavalisteks puiduriketeks on: 

1. puu kasvamisel tekkinud kõverus, kaldkiulisus, salmilisus, kasvaja okslikkus jt., 

2. puu kasvamise ja puitmaterjalide säilitamise ajal seente, putukate või ilmastiku 

tekitatud kahjustused, 

3. puidu niiskussisalduse muutumisel tekkinud rikked – lõhenemine, kõmmeldumine, 

kaardumine jt., 

4. puidu töötlemisel tekitatud rikked – killu lahtimurdumine, kaldlõige, sisselõige jt. 
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Puidurikkeid on võimalik vältida või vähendada metsa hooldades ja puidu töötlemisel ning 

säilitamisel õiget tehnoloogiat kasutades (Saarman ja Veibri 2006) 

 

 

1.6.1. Okste mõju saematerjali kvaliteedile ja kvaliteediklassid 

 

Ümarmaterjal, mis läheb saagimisele, võib sisaldada terveid (kuivamata), kuivanud või 

mädaoksi. Oksad põhjustavad puidu ebaühtlast kulumist, rikuvad puidust valmistatud 

esemete välisilmet ja rikuvad puidu anatoomilise ehituse ühtsust. (Saarman ja Veibri 

2006). 

Puidu kvaliteediastme määravad põhiliselt puidus asuvad oksad, mis on ühtlasi ka 

bioloogiliselt paratamatuteks puiduriketeks. Kvaliteetse metsamaterjali kogus sõltub 

enamasti seal esinevate okste rohkusest ja iseloomust. Seda näitavad ka paljud erinevate 

autorite poolt tehtud uurimused. Männipalkide sordilisuse määravad 70% ulatuses puidus 

esinevad oksad ja 30% ulatuses muud puidurikked. Väikseim mõju puidu kvaliteedile on 

puiduga kokkukasvanud ja osaliselt kokkukasvanud okstel, kõige rohkem avaldavad mõju 

kokkukasvamata oksad. Oksad avaldavad mõju puidu mehaanilistele omadustele. Suurim 

mõju avaldub okste painde- ja tõmbetugevusele. Pikikiudu võib tõmbetugevus väheneda 

10…90% olenevalt oksa asukohast saematerjalis. Väikseim on okste mõju survetugevusele 

pikikiudu, olenedes okste läbimõõdust võib survetugevus väheneda 5…20%. (Saarman ja 

Veibri 2006). 

Oksa kui puidurikke suurust väljendatakse sortimendi paksuse või laiuse osana või 

mõõdetakse läbimõõduga millimeetrites. Okste arvu arvestatakse ümar- ja saematerjalil 1 

m kohta või külgpindala kohta. Spoonil arvestatakse okste arvu 1 m
2
 või spoonilehe kogu 

pindala kohta (Saarman ja Veibri 2006). 

Eestis kasutatakse saematerjali sorteerimisel Põhjamaade standardeid, peamiselt nn sinist 

raamatut, kuid kasutatakse ka vanemat sorteerimisjuhendit, nn rohelist raamatut, kus 

kvaliteediklassid on tähistatud numbritega (Riistop 2003).  

Sinises raamatus on kvaliteediklasside tähised A, B, C ja D ning A klass jaguneb omakorda 

A1, A2, A3 ja A4 klassi. Kõrgeim kvaliteediklass on A (A1). Raamatus „Põhjamaade puit“ 

klassi D kohta väärtusi ei anta. Sortimendil, mis kuulub klassi D, võib esineda piiramatus 
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koguses rikkeid. Ainsaks tingimuseks on see, et materjal töötlemisel ei laguneks. (Nordic 

Timber 1994). 

Elusate puude laasimisega saab vähendada okste arvu puidus. Sellisest puidust saetud 

saematerjal sisaldab vähem oksi ning seega kuulub kõrgemasse kvaliteediklassi. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Uurimisobjektide iseloomustus 

 

Laasitud ja laasimata puude okste analüüsiks valiti Järvselja kvartalitele JS222, JS223, 

JS276 ja JS288 rajatud proovitükkidelt välja juhuslikult 17 hariliku männi ja 5 hariliku 

kuuse mudelpuud (tabelid 2.1 ja 2.2). Eelpool nimetatud kvartalitele rajas T. Krigul 

1935…1939. aastal kuuse- ja männipuude elavate okste laasimise katsealad (Krigul 1961). 

Kuna mänd ja kuusk laasuvad looduslikult, siis on raske eristada laasimata puid laasitud 

puudest. Seetõttu valiti valimisse puud, mille tüvel oli näha laasimistunnuseid. 

Mudelpuude märgistamine ja langetamine teostati 2014-2015 aasta talvel. Mudelpuude 

valimi koostamisel üritati jälgida niinimetatud juhuslikkuse nõuet, mille järgi on kõigil 

üldkogumi elementidel ühesugune tõenäosus sattuda valimisse (Kiviste 1999). 

Männi mudelpuid langetati kvartalitelt JS222, JS276 ja JS288. Kvartal JS222 eraldis 1, 

pindalaga 3 hektarit, asub mustika kasvukohatüübil. Eelpool mainitud eraldiselt langetati 

kokku 5 mudelpuud.  Puistu esimese rinde koosseisu moodustavad mänd 95% ja kuusk 

5%.  Kvartalilt JS276 eraldiselt 8 langetati kokku 6 mudelpuud. Tegemist on jänesekapsa-

mustika kasvukohatüübil kasvava männi puhtpuistuga, mille pindalaks 2,1 hektarit. 

Kvartali 288 eraldise 1 pindala on 2,2 hektarit. Eraldis asub jänesekapsa-pohla 

kasvukohatüübil. Puistu esimese rinde koosseisu moodustab 100% ulatuses mänd 

(Metsaregistri avalik…). 

Tabel 2.1. Puistuid iseloomustavad üldised takseerandmed (Metsaregistri avalik…) 

Kvartal Eraldis Rinne 
Pindala, 

ha 
Puuliik 

Vanus, 

a 

Kõrgus, 

m 

Osakaal, 

% 

Takseeri-

mise 

kuupäev 

JS222 1 1 3,0 Mänd 108 29 95 1.07.2015 

JS223 1 1 0,9 Kuusk 90 28 60 1.05.2011 

JS276 8 1 2,1 Mänd 101 29 95 9.12.2010 

JS288 1 1 2,2 Mänd 114 29 100 6.12.2010 
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Tabel 2.2. Mudelpuude takseerandmed 

Kvartal Puu nr Puuliik 

Rinnas-

diameeter, 

cm 

Kõrgus, 

m 

Võra 

algus, m 

JS222 19 Mänd 48,15 30,92 19,82 

JS222 20 Mänd 35,10 30,12 20,02 

JS222 21 Mänd 43,85 29,13 18,43 

JS222 22 Mänd 40,10 30,38 20,18 

JS222 23 Mänd 46,15 32,55 21,30 

JS223 24 Kuusk 28,45 28,10 13,20 

JS223 25 Kuusk 26,60 27,43 13,60 

JS223 26 Kuusk 27,15 26,86 15,30 

JS223 27 Kuusk 23,45 25,60 12,70 

JS223 28 Kuusk  27,30 27,59    

JS288 31 Mänd 34,90 31,97 23,10 

JS288 32 Mänd 34,60 30,88 21,70 

JS288 33 Mänd 21,85 27,39 21,86 

JS288 34 Mänd 34,50 31,64 23,10 

JS288 35 Mänd 30,95 28,96 21,65 

JS288 36 Mänd 30,20 29,44 22,00 

JS276 41 Mänd 32,35 30,56 23,30 

JS276 42 Mänd 35,65 29,81 20,50 

JS276 43 Mänd 30,90 29,07 20,80 

JS276 44 Mänd 32,60 29,41 19,30 

JS276 45 Mänd 43,70 31,63 17,60 

JS276 46 Mänd 36,60 30,60 17,30 

 

Kuuse mudelpuid langetati kvartalilt JS223 eraldiselt 1. Tegemist on jänesekapsa-mustika 

kasvukohatüübiga, mille pindala on 0,9 ha. Puistu koosseisu moodustavad kuusk 60%, 

mänd 30% ja kask 10% (Metsaregistri avalik…). Kokku langetati antud eraldiselt 5 kuuse 

mudelpuud.  

 

 

2.2. Välitööd 

 

Mudelpuudele märgiti enne langetamist peale põhjasuund, mõõdeti puu kõrgus ja 

rinnasdiameeter põhja-lõuna ja ida-lääne suunas ning viimase puhul arvutati keskmine.  

Langetamisel pöörati tähelepanu kännu kõrgusele, sest puu kõrgust arvestatakse 

juurekaelast. Seega mõõdeti kändude kõrgus juurekaelast.  Langetatud puudel mõõdeti 

kogupikkus ning elusvõra algus. Puu järgati 3 meetristeks nottideks (joonis 2.1), mille 

otstele märgiti mudelpuu number ning palkide järjekord tähestikulises järjekorras.  
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Joonis 2.1. Tüve lahtilõikamise skeem (Epler 2014) 

Iga noti mõlemale otsale märgiti põhjasuund.  

 

 

2.3. Mõõtmistööd puidutöökojas 

 

Puidutöökojas lõigati kahe esimese (A ja B) palgi keskelt välja põhja-lõuna suunaliselt 60 

mm paksused plangud. Saagimisel kasutati lintsaage SLG 6,5. Plangu ida- ja 

läänepoolsetelt külgedelt mõõdeti iga oksa kohta järgnevad andmed: 

1. ülemine ja alumine kaugus noti ladvapoolsest otsast 

2. lähim ja kaugeim punkt lõunapoolsest servast (ilma kooreta) 

3. diameeter piki- ja risti tüve 

4. oksa elusa osa protsent (visuaalselt) 
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Plankude mõõtmise käigus hinnati, kas tegemist on laasitud või laasimata mudelpuuga 

(joonis 2.2). 22 analüüsipuu hulgast valiti välja 4 mudelpuud (laasitud mänd ja kuusk ning 

laasimata mänd ja kuusk). Analüüsipuude valikul lähtuti sellest, et laasitud ja laasimata 

mänd oleks pärit samalt kvartalilt ja eraldiselt, sarnaselt käituti ka kuuse analüüsipuude 

valikul. Edasine andmete kogumine tehti järgnevate mudelpuude kohta (tabel 2.3). 

 
Joonis 2.2. Laasitud männiplank  

 

Tabel 2.3. Uuritavate mudelpuude takseerandmed 

Puu nr Puuliik 

Rinnas-

diameeter, 

cm 

Kõrgus, 

m 

Võra 

algus, 

m 

25 Kuusk 26,60 27,43 13,60 

28 Kuusk  27,30 27,59   

42 Mänd 35,65 29,81 20,50 

44 Mänd 32,60 29,41 19,30 

 

Seejärel saeti plangud 60×60 mm toorikuteks (tugevusomaduste uurimiseks teise 

magistritöö raames), mille lõuna- ja põhjapoolsetest külgedest mõõdeti iga oksa kohta 

järgnevad andmed: 

1. ülemine ja alumine kaugus ladvapoolsest otsast 

2. lähim ja kaugeim punkt läänepoolsest küljest 

3. diameeter piki- ja risti tüve 
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4. elusa osa protsent (visuaalselt) 

Plangu lahtilõikamiselt kahelt poolt alles jäänud materjalil lõigati iga oks eraldi lahti 

lintsael MAKA HB/600. Saadud andmed lisati plangult mõõdetud okste andmetele 

(mõõtmise käigus tehti kindlaks, et tegu oleks sama oksaga, mis mõõdeti plangu küljelt). 

Iga oksa kohta mõõdeti järgmised andmed: 

1. elusa ja surnud osa pikkus 

2. oksahaava kinnikasvamisel tekkinud haavandi pikkus (joonis 2.3) 

3. kas oks ulatus kooreni või mitte 

 

 
Joonis 2.3. Oksahaava kinnikasvamisel tekkinud haavandi pikkus 

 

Järgnevalt lõigati notid C,D,E,… lintsaega SLG 6,5 põhja-lõuna suunaliselt keskelt 

pooleks. Pooleks lõigatud analüüsipakkudel tehti kindlaks, kus on tegemist männasega. 

Männaste kaugused mõõdeti noti ladvapoolsest otsast 1 mm täpsusega. Kuuskedel määrati 

ka vaheokste kaugused. Kuna okste kasv algab säsist (Saarman ja Veibri 2006) ning see ei 

ole alati korrapäraselt tüve keskel, siis nottide pooleks lõikamisel ei pruukinud säsi 

paikneda lõiketelje keskel. Seega vaheokste täpsema kauguse saamiseks mõõdeti need 

peale lahtilõigatud nottide tükeldamist ning lahutati järgneva männase ladvapoolsest 

kaugusest. Mõõdeti vaheoksad, mille diameeter oli enam kui 4 mm. Kuuskede puhul 

tükeldati lahtilõigatud notid aastase juurdekasvu pikkusteks (ühest männasest teiseni), et 

tagada vaheokste kauguse täpsus. Kui vaheokste kaugused olid mõõdetud, siis lõigati välja 

klotsid olenevalt okste suurusest tüves, millele märgiti põhjasuund ning männase number. 

Sama tehti ka männinottidega (joonis 2.4). Iga männase juures mõõdeti noti diameeter ilma 

kooreta. 
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Joonis 2.4. Klotsid männaste kaupa männil (noolega on märgitud põhjasuund) 

 

Klotsidel määrati iga oksa kohta asimuut ± 2,5° täpsusega. Asimuudi mõõtmiseks kasutati 

malli. Mõõtmisel oli mall paralleelselt põhja-lõuna suunaga ning kekspunktiks oli puu säsi 

(joonis 2.5).  

 
Joonis 2.5. Okste asimuutide mõõtmine kuusel (punasega on märgitud oksa asukoht tüvel) 

Okste leidmisele aitas kaasa ristlõikepinnal nähtav vaigune joon, mida mööda lõigates 

silmaga mitte nähtavad oksad üles leiti. 

 

Seejärel läbistati kõik puidus asuvad oksad, mis olid jämedamad kui 4 mm. Oksa asukoha 

ning suuna määramine ei ole keeruline, kuna tüvel on näha armid ka neil okstel, mis 

kasvasid kinni kümneid aastaid tagasi. Lahtisaagimine teostati lintsael MAKA HB/600. 

Analüüsimiseks valiti oksa läbilõikest see pool, mis iseloomustas oksa paremini. Iga oksa 

kohta mõõdeti järgmised andmed: 

1. elus osa pikkus 
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2. surnud osa pikkus 

3. oksa tõusunurk 

4. diameeter kõige laiemast kohast  

Okste elus ja surnud osa mõõdeti paralleelselt oksa säsiga 1 mm täpsusega. Surnud oks ehk 

oksa puiduga kokku kasvamata osa, millel on näha värvuse muutust ja/või kõdunemisjälgi. 

Mõõtmise lihtsustamiseks eraldati oksa surnud ja elus osa joonega. Elus osa mõõdeti oksa 

alguspunktist kuni surnud osa alguseni. Surnud osa mõõdeti elusosa lõpust kuni piirini, mil 

oks lõppeb või väljub tüvest (joonis 2.5). Pikkuse mõõtmisel oksa kumerust ei arvestatud.  

a)     b) 

 
Joonis 2.6. Oksa elus ja surnud osa mõõtmine 

 a) elus osa; b) surnud osa  

 

Oksa tõusunurk ehk nurk puu telje ja oksa vahel mõõdeti malliga ± 2,5° täpsusega. 

Joonisel 2.7 on näide oksa tõusunurga mõõtmisest. Oksa tõusunurga leidmisel lähtuti oksa 

peamisest asendist puidus. 

 

a)     b) 

 
Joonis 2.7. Oksa tõusunurga mõõtmine malliga 

a) kuusel; b) männil 

 

Oksa diameeter mõõdeti oksa elusosa kõige laiemast kohast risti oksa säsi suunaga.  

Ladvapoolsete peenemate nottide oksad mõõdeti puu tüvelt, sest nende lahti lõikamine 

oleks osutunud ohtlikuks. Tüvelt mõõdeti okstele järgmised andmed: 
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1. kaugus ladvapoolsest otsast 

2. diameeter piki- ja risti tüve 

3. asimuut 

4. oksa tõusunurk 

Okste läbimõõt mõõdeti ilma kooreta. Oksa diameetrite mõõtmisel kasutati nihikut ning 

mõõtetäpsuseks oli 1 mm. Asimuut mõõdeti malliga ± 2,5° täpsusega. Tõusunurka sai 

mõõta okstelt, millele oli jäetud pikem tüügas.  

Mõõtmiste teostamiseks kasutatud mõõtevahendid metsas ja töökojas: metsuri lint, 

mõõdulint, kompass, mall, joonlaud, elektrooniline kõrgusmõõtja Vertex, nihkkaliiber ja 

metsaklupp. Töö autor osales mudelpuude langetamisel metsas ning töökojas 

proovipakkude lahtilõikamisel ja mõõtmisel. 

 

 

2.4. Andmete töötlemine 

 

Koosinuse nurga valemiga arvutati eelnevalt mõõdetud parameetrite kaudu oksa kaugus 

säsist (valem 2.1): 

)cos(* ps ll           (2.1) 

kus, sl  - oksa kaugus säsist cm; 

pl  - oksa pikkus mööda oksa cm; 

  - mõõdetud oksa tõusunurk . 

 

Koonuse ruumala valemiga arvutati elus okste maht (valem 2.2): 

pe l
d

V *
12

*2 
          (2.2) 

kus, eV  - elusoksa maht cm
3
; 

d  - mõõdetud oksa piki diameeter cm; 

pl  - oksa pikkus piki oksa cm. 

Silindri ruumala valemiga arvutati surnud okste maht (valem 2.3): 
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ps l
d

V *
4

*2 
          (2.3) 

kus, sV  - surnud oksa maht cm
3
; 

d  - mõõdetud oksa diameeter cm; 

pl  - oksa kaugus säsist cm. 

Andmete töötlemisel kasutati tarkvara Microsoft Office Excel ja statistikatarkvara R..
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Tüves paiknevate okste skeemid ja mudelid 

 

Joonistele 3.1, 3.3, 3.5 ja 3.7   kanti elus okste pikkused sentimeetrites ning surnud okste 

pikkused vastavalt männase kõrgusele meetrites juurekaelast. Elus oksa pikkused on 

kantud joonisele sinise rombiga ning surnud okste pikkused rohelise joonega. Elus oksa 

pikkuseid joonena ei tekitatud, kuna elus okste jooned hakkaksid katma surnud okste jooni 

ning joonis muutuks loetamatuks. Männaste raadiuste ja kõrgustega tekitati joonisele 

musta joonena tüvemoodustaja. Eelnevalt mainitud joonistel paiknevate punktide abil 

moodustati 3., 4., 5. ja 6. astme polünoomi võrrandid, mille abil tekitati joonistele 3.2, 3.4, 

3.6 ja 3.8 elus-, elus ja surnud-, surnud okste ala ning oksavaba ala. Iga ala kohta leiti ka 

protsentuaalne mahu osakaal tüves (tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1. Hariliku männi ja hariliku kuuse okste tsoonide mahu osakaal tüves % 

Puu 

number 

Eluokste 

ala 

maht 

(%) 

Elus ja 

surnud 

okste 

ala 

maht 

(%) 

Surnud 

okste 

maht 

(%) 

Oksavaba 

ala maht 

(%) 

42 6,69 39,49 25,45 28,37 

44 6,66 31,69 45,88 15,76 

25 9,16 38,73 35,32 16,78 

28 11,5 29,11 48,18 11,21 

 

Joonisel 3.1 on selgesti näha, et tegemist on laasitud männiga. Laasimine teostati  20…22 

cm diameetri juures ning laasimise kõrgus oli 6 m. Elusa puu laasimise tõttu tekkis tüves 

4…6 cm oksavaba ala, mis on hästi nähtav joonisel 3.2. Kõrgemal kui 6 m on selgesti näha 

oksi, mis ei jõua tüve pinnale, need oksad on looduslikult laasunud, kuid esineb ka oksi, 

mis jõuavad tüve pinnale, seega oksavaba puidu osa on seal suhteliselt väike  
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Joonis 3.1. Okste paigutuse skeem tüves männil number 42 

 

Joonisel 3.2 on näha, et oksavaba ala tüves on küllaltki suur, moodustades 28,37% kogu 

tüve mahust, see on tingitud elusa puu laasimisest. Laasimise tulemusena on surnud okste 

ala tüves vähenenud ning moodustab 25,45% tüve mahust. Kõige suurema ala 39,49% 

moodustavad elus- ja surnud oksad. Elus okste ala kulgeb küllaltki kitsalt mööda tüve keset 

juurekaelast ladvani ning moodustab 6,69% tüve mahust. Tüve alumises osas kuni 6 m 

kõrguseni moodustub 8 cm läbimõõduga elus okstega tsoon. 6…17 m juures elusate okste 

osakaal väheneb ning moodustub uus elus okstega ala, mille diameeter küündib 20 m 

juures 7 cm-ni. Kõige suurem on ala, mis koosneb nii elusatest kui ka surnud okstest, 
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sellisest tüve osast saetud saematerjal sisaldab puiduga kokkukasvanud kui ka 

kokkukasvamata oksi. 

 

 
Joonis 3.2. Tüves paiknevate okste mudel männil number 42 

 

Võrreldes joonist 3.1 ja 3.3, siis on näha, et joonisel 3.3 ei ole laasimist teostatud ning 

mänd on looduslikult laasunud. Loodusliku laasumine on selgesti nähtav 8 m kõrguseni. 

Kõrgemal kui 8 m oksavaba tüve osa praktiliselt puudub. Loodusliku laasumise tulemusel 

on tüves tekkinud 2…3 cm oksavaba tsoon, mis on 2 korda väiksem laasimise teel saadust. 

0

5

10

15

20

25

30

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

K
õ

rg
u

s 
(m

) 

Raadius (cm) 

Tüvemoodustaja

El
u

s 
o

ks
te

 a
la

 

El
u

s 
ja

 s
u

rn
u

d
 o

ks
te

 a
la

 

Su
rn

u
d

 o
ks

te
 a

la
 

Oksavaba  
     ala 



35 

 

 
Joonis 3.3. Okste paigutuse skeem tüves männil number 44 

 

Joonisel 3.4 on näha, et loodusliku laasumise tulemusel tekib oksavaba ala, mis moodustab 

15,76% tüve mahust. Laasumine on kõige intensiivsem olnud 3,5 m kõrgusel, mis tuleneb 

sellise kõrgusega puistu küllaltki suurest tihedusest. Tüvi on laasunud 13 m-ni, peale mida 

jõuavad tüvele surnud oksad.  Võrreldes jooniseid 3.2 ja 3.4, siis on märgata, et laasimata 

puul on tüve alumises osas surnud okste ala tunduvalt suurem. Tuginedes joonistele 3.2 ja 

3.4 võib järeldada, et tüve keskosas tekib küllaltki suure läbimõõduga elus okste tsoon, mis 

moodustab 6,66% tüve mahust. Sellisest elus okstega alast on võimalik saada kvaliteetset 
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puiduga kokkukasvanud okstega metsamaterjali. Surnud okstega ala moodustab 45,88% 

tüve mahust ning ala, mis moodustub nii elus kui ka surnud okstest, moodustab 31,69%. 

 

 
Joonis 3.4. Tüves paiknevate okste mudel männil number 44 

 

Joonisel 3.5 on selgesti näha, et tegemist on laasitud kuusega. Laasimist teostati 

tõenäoliselt 2 astmeliselt, mis tuleb ka joonisel hästi välja. T. Krigul (1961) on oma teoses 

väitnud, et mõningates puistutes teostati laasimist mitmel korral. Esimene laasimine 

teostati 11…12 cm diameetri juures ning laasimise kõrguseks oli 1…2 m. Teine laasimine 

teostati  15…16 cm diameetri juures ning laasimise kõrgus oli 2…4 m.  Elusa puu 

laasimise tõttu tekkis tüves 4 m kõrgune 6…8 cm oksavaba tsoon, millest on võimalik 
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saada kvaliteetset oksavaba metsamaterjali. Kõrgemal kui 4 m on selgesti näha, et 

looduslik laasumine praktiliselt puudub.  

 

 
Joonis 3.5. Okste paigutuse skeem tüves kuusel number 25 

 

Joonisel 3.6 on näha, et oksavaba ala tüves on küllaltki suur ning moodustab 16,78% tüve 

mahust, mis on tingitud elusa puu laasimisest. Kõige suurema ala moodustavad elus- ja 
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surnud oksad, moodustades 38,73% tüve mahust. Kõige väiksem ala sisaldab ainult elus 

oksi ning selle maht tüves on 9,16%. Nii surnud kui ka elus okstest koosnev ala moodustab 

35,32%. Elus okste ala hakkab tüve tüükapoolsest osast kahanema kuni 5 m-ni ning peale 

seda toimub ala märgatav suurenemine. Selle tulemusel moodustub kuni 8 cm 

läbimõõduga ala, mis sisaldab ainult elusaid oksi. Tüve ladvaosas elus okste ala osakaal 

väheneb ning suureneb elus ja surnud okstest koosnev ala. 

 

 
Joonis 3.6. Tüves paiknevate okste mudel kuusel number 25 

 

Võrreldes jooniseid 3.5 ja 3.7, siis on näha, et kuusel number 28 ei ole laasimist teostatud, 

kuid selgesti on näha, et on toimunud looduslik laasumine. Kuusk laasus 3 m kõrguseni 

ning selle tulemusena on puidus tekkinud 2…3 cm oksavaba ala (joonis 3.8), mis on 3 
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korda väiksem laasimise teel saadust. Peale seda laasumise intensiivsus väheneb oluliselt 

ning surnud oksad jõuavad tüve pinnale. 

 
Joonis 3.7. Okste paigutuse skeem tüves kuusel number 28 

 

Joonisel 3.8 on näha, et oksavaba ala on väiksem kui laasitud puul ning moodustab 11,21% 

tüve mahust. Kõige suurema ala moodustavad surnud oksad, moodustades 48,18% tüve 

mahust. Kõige väiksem ala sisaldab ainult surnud oksi ning selle maht tüves on 9,16%. Nii 

surnud kui ka elus okstest koosnev ala moodustab 35,32%. Tüve keskel paiknev elus 

okstega ala moodustab 11,51% tüve mahust. Tüve tüükapoolses osas tekib kuni 12 cm 
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läbimõõduga elus okste ala, mis hakkab kahanema 6 m juures. Tüve keskosas on elus okste 

ala küllaltki väike, kuid ladvapoolses osas suureneb uuesti, saavutades 7 cm diameetri  21 

m kõrgusel. Võrreldes jooniseid 3.6 ja 3.8, siis on näha, et laasimata puul on surnud okste 

ala tunduvalt suurem kui laasitud puul.  

 
Joonis 3.8. Tüves paiknevate okste mudel kuusel number 28 

 

Männi laasimisel 20…22 cm diameetri juures ei anna oksavaba tüve kasvatamisel suurt 

efekti. Sellise diameetri juures puude laasimine ei ole majanduslikult tasuv, sest looduslik 

laasumine annab küllaltki sarnase tulemuse. Männi laasimisel tekib 12,61% võrra suurem 

oksavaba tsoon tüves kui laasimata puul. Kuuse laasimisel tekib 5,57% võrra suurem 

oksavaba ala kui laasimata kuusel. Võrreldes mändi ja kuuske on oksavaba ala maht 
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laasitud ja laasimata männil oluliselt suurem, mis tuleneb männi looduslikust laasumisest. 

Kuusk ei laasu looduslikult piisavalt ning seetõttu on laasitud puudel oksavaba tsoon 

tunduvalt suurem kui laasimata puudel. Seega võib järeldada, et kuuse laasimine annab 

parema tulemuse kui männi laasimine ning mänd laasub looduslikult paremini kui kuusk. 

Joonistelt 3.2, 3.4, 3.6 ja 3.8  võib järeldada, et elus okste ala suurenemine toimub tüves 

kahel korral tüve tüüka- ja kesk- või ladvapoolses osas. Sellest tulenevalt on võimalik 

saada puiduga kokkukasvanud elusokstega metsamaterjali, mis on kvaliteetsem kui surnud 

oksi sisaldav metsamaterjal. Kuna elus okste ala mahu erinevus tüves on laasitud ja 

laasimata mändide (0,02%)  ja kuuskede (2,34%) puhul väga väike, siis võib järeldada, et 

laasimine ei mõjuta elus okste ala mahtu tüves. Elus ja surnud okste ala mahu vahe tüves 

laasitud ja laasimata männil on 7,80%, olles suurem laasitud puul. Sarnase tulemuse annab 

ka kuusk (9,62%), seega võib väita, et puu laasimise käigus elus ja surnud okste ala maht 

tüves suureneb kuid mitte märgatavalt. Suurim erinevus tekib surnud okste alas, kus 

laasitud männil on surnud okstega ala maht tüves 20,43% võrra väiksem kui laasimata 

männil, seega võib järeldada, et laasimise tulemusel väheneb surnud okstega ala maht 

tüves. Samale järeldusele võib jõuda ka kuuse puhul, kus mahtude erinevus on 12,86%. 

Laasimise tulemusel väheneb surnud okste ala tüve tüüka osas kuni laasimise kõrguseni 

ning tüve laasitud osa koosneb peamiselt elus okstest ja oksavabast tsoonist. Sellest võib 

järeldada, et laasitud puust saadav metsamaterjal sisaldab kuni laasimiskõrguseni vähem 

surnud oksi ning on seetõttu ka kõrgema kvaliteediga. Võrreldes kuuske ja mändi, siis 

selgub, et männil toimub laasumine 8…10 m kuid kuusel kõigest 3…4 m kõrguseni 

juurekaelast.  

 

Laasitud ja laasimata okste mõõtmise käigus saadud haavandi pikkuste kohta (joonis 2.3) 

arvutati aritmeetiline keskmine. Tulemustest selgub, et laasitud männil number 42 on oksa 

kinnikasvamisel tekkiva haavandi keskmine pikkus 1,43 cm ja laasimata puul 0,52 cm 

(tabel 3.2). Seega võib järeldada, et laasitud puudel tekib pikem haavand kui laasimata 

puudel. 
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Tabel 3.2. Oksa haavandi keskmised pikkused cm 

Puu 

number 

Haavandi 

keskmine 

pikkus 

(cm) 

42 1,429032 

44 0,51875 

25 0,33 

28 0 

 

Võrreldes laasitud mändi ja kuuske (tabel 3.2), siis peale oksa laasimist tekkiva haavandi 

pikkus on kuusel 4 korda väiksem ning sellest võib järeldada, et oksa haava kinni 

kasvamine on kuusel kiirem kui männil. Samale järeldusele jõudis oma uurimuses T. 

Krigul (1961), mille käigus ta võrdles haavade kinnikasvamise aegu kuuse- ja 

männipuistute erinevates boniteetides ning selgus, et laasitud kuusepuistutes on haavade 

kinnikasvamine kiirem kui männipuistutes. Laasimata kuusel haavandeid ei tekkinud 

 

 

3.2. Elus ja surnud okste mahud 

 

Arvutatud okste mahud (cm
3
) kanti joonistele 3.9…3.12 männaste kaupa. Kuuskede puhul 

lisati vaheokste mahud eelneva männase okste mahtudele. Iga männase kohta arvutati 

eraldi elus okste maht ja surnud okste maht, mis on joonisel vastaval eespool mainitule 

sinise- ja punase värvusega. Lisades 1…4 on iga männase kohta välja toodud kõrgus 

juurekaelast. Männaseid hakatakse lugema tüve alumisest otsast, kus on suurim männase 

number. Oksa mahtude arvutamisel kasutati mõõdetud okste parameetreid, lisaks tuli leida 

enne okste mahu arvutamist oksa elus ja surnud oksa pikkus (valem 2.1). Elusoksa mahu 

arvutamisel kasutati koonuse ruumala valemit (valem 2.2).Surnud oksa mahu arvutamisel 

kasutati  silindri ruumala valemit (valem 2.3). 

Jooniselt 3.1 selgus, et laasimine teostati 6 meetri kõrguselt ning joonisel 3.9 on näha, et 

okste maht laasitud osas on küllaltki väike ning see suureneb järsult peale männast 89, 

mille kõrgus juurekaelast on 5,60 m. Surnud okste maht on suurem kui elusate okste maht 

männaseni 71 (13,86 m), peale mida hakkab elus oksa mahtude osakaal suurenema ning 

sellest võib järeldada, et sellisest tüve osast saadav metsamaterjal sisaldab rohkem elusaid 

oksi. Peale männast 41 (22,77 m) suureneb surnud okste maht järsult kuni 33. männaseni 

(24,68 m). Sellest võib järeldada, et kõrgusel 22,77…24,68 m kasvasid suuremad oksad 
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ning metsamaterjali kvaliteet halveneb. Surnud okste maht on kõige suurem männasel 88, 

kus okste maht on 338,9 cm
3
. Suurim elus okste maht on männasel 76 (143,8 cm

3
). Puude 

kõrgused männaste kaupa männil number 42 on toodud lisas 1. 

 

 
Joonis 3.9. Elus ja surnud okste mahud männaste kaupa männil number 42 

 

Joonisel 3.10 on näha, et tüvi on looduslikult hästi laasunud männaseni 93, mille kõrgus on 

2,72 m, peale mida toimub oksa mahtude märgatav suurenemine. Seda võib märgata ka 

joonisel 3.3, kus on laasumine hästi näha. Kuni männaseni 57 (18,22 m) on näha, et surnud 

oksa mahud tüves on suurema osakaaluga kui elus oksa mahud. Alates männasest 55 

(18,86 m) surnud okste maht väheneb märgatavalt ning suureneb elus okste maht. Elus 
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okste maht on kõige suurem männasel 55, kus okste maht on 119,3 cm
3
. Suurim surnud 

okste maht on männasel 73, kus see küündib 103,0 cm
3
-ni   Puude kõrgused männaste 

kaupa männil number 44 on toodud lisas 2.  

 
Joonis 3.10. Elus ja surnud okste mahud männaste kaupa männil number 44 

 

Joonisel 3.11 on selgesti näha, et tegemist on laasitud kuusega. Kui eelnevas peatükis tuli 

jooniselt 3.5 välja, et laasimist teostati  2 astmeliselt, siis joonisel 3.11 võib jõuda samale 

järeldusele. Esimene laasimine teostati männaseni 79, mille kõrgus juurekaelast 2,55 m. 

Teine laasimine männaseni 75, mille kõrgus 4,38 m. Männastel 71…53 (6,13 m…16,32 m) 

on näha, et surnud oksa mahud tüves on suurema osakaaluga kui elus oksa mahud. Alates 
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männasest 53 surnud okste maht väheneb märgatavalt ning elus okste mahud suurenevad. 

Surnud ja elus okste maht on kõige suurem männasel 68, kus okste maht on vastavalt 207,1 

cm
3
 ja 78,5 cm

3
. Kõige väiksemad okste mahud on tüve alumises osas, kus teostati 

laasimine. Puude kõrgused männaste kaupa kuusel number 25 on toodud lisas 3. 

 
Joonis 3.11. Elus ja surnud okste mahud männaste kaupa kuusel number 25 

 

Joonisel 3.12 on näha, et okste mahud on väiksed männaseni 86, mille kõrgus on 2,04 m, 

ning peale seda okste mahud suurenevad järsult. Selline mahtude järsk muutus viitab 

sellele, et looduslik laasumine on toimunud intensiivselt männaseni 86. Männastel 85…57 

(2,56 m…16,44 m) on näha, et surnud oksi on tüves tunduvalt rohkem kui elus oksi. Alates 

männasest 56 surnud okste maht väheneb märgatavalt ning elus okste osakaal suureneb. 

Surnud okste maht on kõige suurem männasel 72, kus okste maht on 66,9 cm
3
. Suurim elus 
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okste maht on männasel 32 (45,9 cm
3
). Puude kõrgused männaste kaupa kuusel number 28 

on toodud lisas 4. 

 
Joonis 3.12. Elus ja surnud okste mahud männaste kaupa kuusel number 28 

 

Võrreldes joonistel 3.9 ja 3.10 olevaid okste mahtusid, siis selgub, et laasitud männil 

surnud okste maht suureneb järsult kahel järgneva aasta männasel peale laasimise 

teostamist, kuid laasimata puul on surnud- ja elus oksa mahud ühtlaselt jaotunud. Laasitud 

kuusel toimub hüppeline surnud okste mahu kasv alles 3 aasta möödudes laasimisest, kus 

surnud ja elus okste maht suureneb viiel järgneva aasta männasel. Selline tulemus võib olla 

tingitud tüve jooksva juurdekasvu vähenemisest võra liigsel laasimisel. T. Kriguli (1961) 

uurimuses selgub samuti, et laasides üle 35% võrast langeb rinnasdiameetri jooksev 
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juurdekasv märgatavalt. Joonisel 3.12 laasimata kuusel on elus- ja surnud oksa mahud, 

nagu laasimata männil, ühtlaselt jaotunud. Okste maht on sõltuvuses tüve juurdekasvuga 

ning seetõttu on tüve keskosas, mil juurdekasv on suurem, okste maht samuti suurem. 

Kuna männil number 42 on esimesed 6 meetrit laasitud küllaltki suure rinnasdiameetri 

juures (diameeter 20…22 cm), siis on jooniselt küllaltki keeruline välja lugeda, kas 

tegemist on laasitud või laasimata puuga. Kuid siiski on märgata, et laasitud osas on elus 

okste mahu osakaal mõnel juhul suurem kui surnud okstel. Kuusk number 25 on laasitud 

väiksema rinnasdiameetri juures (esimese laasimise diameeter 11…12 cm ), ning seetõttu 

on ka laasitud tüve osas okste mahud tunduvalt väiksemad kui laasitud männi puhul. Töö 

autor jõuab käesolevas magistritöös järeldusele, et kuuse laasimine annab parema tulemuse 

kui männi laasimine. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida laasitud ja laasimata puude oksi. 

Juhuslikult valitud 22 mudelpuuhulgast valiti välja 4 analüüsipuud (laasitud ja laasimata 

harilik mänd ning laasitud ja laasimata harilik kuusk). Analüüsipuud lõigati männaste 

kaupa lahti ning iga tüves paikneva oksa kohta koguti analüüsiks vajalikud andmed. 

Kogutud andmete põhjal koostati puidus paiknevate okste skeemid ja mudelid ning 

joonised, kus on välja toodud elus ja surnud okste mahud. 

Männi laasimisel 20…22 cm diameetri juures ei anna oksavaba tüve kasvatamisel suurt 

efekti. Sellise diameetri juures puude laasimine ei ole majanduslikult tasuv, sest looduslik 

laasumine annab küllaltki sarnase tulemuse. Kuuskede laasimist teostati tõenäoliselt 2 

astmeliselt. Esimene laasimine teostati 11…12 cm diameetri juures ning laasimise 

kõrguseks oli 1…2 m. Teine laasimine teostati  15…16 cm diameetri juures ning laasimise 

kõrgus oli 2…4 m.  Kasvava kuuse laasimise tõttu tekkis tüves 4 m kõrgune 6…8 cm 

oksavaba tsoon, millest on võimalik saada kvaliteetset oksavaba metsamaterjali. Kuusk ei 

laasu looduslikult piisavalt ning seetõttu on laasitud puudel oksavaba tsoon kordades 

suurem kui laasimata puudel. Seega võib järeldada, et hariliku kuuse laasimine annab 

parema tulemuse kui hariliku männi laasimine ning mänd laasub looduslikult paremini kui 

kuusk. 

Tulemustest selgub, et elus okste ala suurenemine toimub tüves kahel korral tüve tüüka- ja 

kesk- või ladvapoolses osas. Sellest tulenevalt on võimalik saada puiduga kokkukasvanud 

elusokstega metsamaterjali, mis on kvaliteetsem kui surnud oksi sisaldav metsamaterjal.  

Kuna elus okste ala mahu erinevus tüves on laasitud ja laasimata mändide (0,02%)  ja 

kuuskede (2,34%) puhul väga väike, siis võib järeldada, et laasimine ei mõjuta elus okste 

ala mahtu tüves. Elus ja surnud okste ala mahu vahe tüves laasitud ja laasimata männil on 

7,80%, olles suurem laasitud puul. Sarnase tulemuse annab ka kuusk (9,62%), seega võib 

väita, et puu laasimise käigus elus ja surnud okste ala maht tüves suureneb kuid mitte 

märgatavalt. Suurim erinevus tekib surnud okste alas, kus laasitud männil on surnud 

okstega ala maht tüves 20,43% võrra väiksem kui laasimata männil, seega võib järeldada, 
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et laasimise tulemusel väheneb surnud okstega ala maht tüves. Samale järeldusele võib 

jõuda ka kuuse puhul, kus mahtude erinevus on 12,86%. 

Võrreldes laasitud mändi ja kuuske, siis peale oksa laasimist tekkiva haavandi pikkus on 

kuusel 4 korda väiksem ning sellest võib järeldada, et laasitud oksa haava kinni kasvamine 

on kuusel kiirem kui männil.  

Käesolevas uurimuses selgub, et laasitud männil surnud okste maht suureneb järsult kahel 

järgneva aasta männasel peale laasimise teostamist, kuid laasimata puul on surnud- ja elus 

oksa mahud ühtlaselt jaotunud. Laasitud kuusel toimub hüppeline surnud okste mahu kasv 

alles 3 aasta möödudes peale laasimist, kus surnud ja elus okste maht suureneb viiel 

järgneva aasta männasel. Selline tulemus võib olla tingitud tüve jooksva juurdekasvu 

vähenemisest, mis on tingitud võra liigsest laasimisest. Laasimata kuusel on elus- ja surnud 

oksa mahud, sarnaselt männile, ühtlaselt jaotunud. Okste maht on sõltuvuses tüve 

juurdekasvuga ning seetõttu on tüve keskosas, mil juurdekasv on suurem, okste maht 

samuti suurem.  

Kuna käesolevas töös analüüsiti hariliku männi ja hariliku kuuse kohta ainult ühte laasitud 

ja laasimata puud, siis täpsemate tulemuste saamiseks tuleks valimit suurendada ning 

koostada põhjalikum uurimus.  
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SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) AND NORWAY SPRUCE 

(Picea abies (L.) KARST) KNOT ANALYSIS OF PRUNED 

AND UNPRUNED TREES 
 

Summary 
 

The aim of this master's thesis is to analyze the knots of pruned and unpruned trees. From 

22 randomly selected model trees 4 were selected to analyze the trees (pruned and 

unpruned norway spruce and -scots pine). Model trees were cutted from whorls to whorls 

and with from knot inside the stem the needed information was collected. With the basis of 

collected data schemes and models were composed about knots in timber and figures about 

live and dead knots volumes. 

Pruning of the pine at 20...22 cm diameter doesn't give much effect for growing knot-free 

stem. Pruning at this diameter isn't economically profitable, because natural pruning gives 

similar result. Pruning the spruce was made probably with two stages. First pruning was 

made when trees reached 11...12 cm breast height diameter and the height of pruning was 

1...2 m. Second pruning was made when trees reached 15...16 cm breast height diameter 

and height of pruning was 2...4 m .Due to the pruning the growing spruce growed 6...8cm 

knot-free zone, from which it is possible to obtain high-quality knot-free timber. Spruce 

isn't pruning naturally enough and that's why the pruned trees have the multiplied knot-free 

zone than the unpruned trees. Therefore, it can be concluded that pruning the Norway 

spruce gives more better result than pruning Scots pine and the pine is pruning naturally 

better than the spruce. 

In this work it was found that the area of live knots increased twice at the low and the 

middle or top part of the stem. According to this it's possible to get timber with wood 

grown together with live knots, which has more quality thanthe timber containing dead 

knots. 

Pruning the pine is giving 12,61% bigger knot-free area in the stem compared to unpruned 

trees. Biggest difference emerged at the area of dead knots on pruned Scots pine, where the 

stem volume area was 20,43% less than in unpruned Scots pine, according to these results, 
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we can conclude that the area of dead knots  is decreasing in stem volume when trees are 

pruned. Pruned and unpruned Norway spruce gives same results (12,86%). 

As this work reveals, dead knots volume is increasing abruptly in pruned pine after two 

years when the pruning is executed, but unpruned trees have dead and live knot volumes 

distributed evenly. Pruned spruce's dead knots volume will increase after 3 years from 

pruning, where as the dead and live knots volume will increase in the next five whorls. 

Such a result may be due to a decrease in the increment of the stem which are caused by 

excessive crown debranching. Unpruned spruce branch has living and dead volumes, like 

the pine, evenly distributed. Volume of the knots is dipending on the strain in increments 

and is therefore the central part of the strain, when the growth rate is higher, the volume of 

the knots is also the higher. 

In this work also only one pruned and -unpruned tree was analyzed about Norway spruce 

and Scots pine for more accurate results, the data should be increased and more detailed 

study should be done. 
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Lisa 1. Puude kõrgused männaste kaupa männil number 42 

 

Puu 

number 

Puu 

kõrgus 

Männase 

number  

42 0,153 100 

42 0,372 99 

42 0,601 98 

42 0,905 97 

42 1,275 96 

42 1,794 95 

42 2,311 94 

42 2,917 93 

42 3,66 92 

42 4,34 91 

42 4,884 90 

42 5,625 89 

42 6,254 88 

42 6,826 87 

42 7,263 86 

42 7,668 85 

42 8,245 84 

42 8,813 83 

42 9,386 82 

42 9,842 81 

42 10,262 80 

42 10,772 79 

42 11,282 78 

42 11,792 77 

42 12,092 76 

42 12,417 75 

42 12,756 74 

42 13,081 73 

42 13,511 72 

42 13,856 71 

42 14,364 70 

42 14,668 69 

42 15,054 68 

42 15,456 67 

42 15,934 66 

42 16,3 65 

42 16,619 64 

42 17,041 63 

42 17,369 62 
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Lisa 1 järg 

42 17,784 61 

42 18,214 60 

42 18,622 59 

42 18,809 58 

42 18,997 57 

42 19,234 56 

42 19,523 55 

42 19,733 54 

42 19,918 53 

42 20,318 52 

42 20,678 51 

42 20,988 50 

42 21,27 49 

42 21,523 48 

42 21,823 47 

42 22,068 46 

42 22,272 45 

42 22,331 44 

42 22,413 43 

42 22,57 42 

42 22,766 41 

42 23,017 40 

42 23,254 39 

42 23,527 38 

42 23,719 37 

42 23,884 36 

42 24,154 35 

42 24,419 34 

42 24,684 33 

42 24,945 32 

42 25,149 31 

42 25,318 30 

42 25,569 29 

42 25,804 28 

42 25,987 27 

42 26,148 26 

42 26,347 25 

42 26,507 24 

42 26,674 23 

42 26,883 22 

42 27,042 21 

42 27,173 20 

42 27,348 19 

42 27,537 18 
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Lisa 1 järg 

42 27,674 17 

42 27,802 16 

42 27,941 15 

42 28,054 14 

42 28,256 13 

42 28,382 12 

42 28,508 11 

42 28,598 10 

42 28,805 9 

42 28,935 8 

42 29,05 7 

42 29,226 6 

42 29,345 5 

42 29,468 4 

42 29,585 3 

42 29,686 2 

42 29,72 1 

42 29,81 0 
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Lisa 2. Puude kõrgused männaste kaupa männil number 44 

 

Puu 

number 

Puu 

kõrgus 

Männase 

number  

44 0,48 99 

44 0,711 98 

44 1,039 97 

44 1,39 96 

44 1,806 95 

44 2,253 94 

44 2,722 93 

44 3,282 92 

44 3,834 91 

44 4,311 90 

44 4,895 89 

44 5,457 88 

44 5,953 87 

44 6,483 86 

44 6,923 85 

44 7,388 84 

44 7,913 83 

44 8,383 82 

44 8,773 81 

44 9,193 80 

44 9,721 79 

44 10,143 78 

44 10,689 77 

44 11,168 76 

44 11,666 75 

44 12,076 74 

44 12,448 73 

44 12,865 72 

44 13,238 71 

44 13,713 70 

44 14,058 69 

44 14,108 68 

44 14,288 67 

44 14,418 66 

44 14,704 65 

44 15,078 64 

44 15,533 63 

44 16,016 62 

44 16,485 61 
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Lisa 2 järg 

44 16,949 60 

44 17,438 59 

44 17,882 58 

44 18,222 57 

44 18,557 56 

44 18,862 55 

44 19,174 54 

44 19,483 53 

44 19,829 52 

44 20,195 51 

44 20,506 50 

44 20,76 49 

44 21,016 48 

44 21,339 47 

44 21,652 46 

44 21,952 45 

44 22,181 44 

44 22,46 43 

44 22,707 42 

44 22,919 41 

44 23,184 40 

44 23,388 39 

44 23,641 38 

44 23,832 37 

44 24,006 36 

44 24,229 35 

44 24,372 34 

44 24,556 33 

44 24,769 32 

44 24,909 31 

44 25,045 30 

44 25,222 29 

44 25,345 28 

44 25,514 27 

44 25,66 26 

44 25,788 25 

44 25,935 24 

44 26,114 23 

44 26,297 22 

44 26,454 21 

44 26,569 20 

44 26,742 19 

44 26,906 18 

44 27,029 17 
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Lisa 2 järg 

44 27,183 16 

44 28,248 15 

44 27,447 14 

44 27,6 13 

44 27,745 12 

44 27,859 11 

44 27,926 10 

44 28,078 9 

44 28,22 8 

44 28,355 7 

44 28,529 6 

44 28,685 5 

44 28,852 4 

44 28,969 3 

44 29,121 2 

44 29,278 1 
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Lisa 3. Puude kõrgused männaste kaupa kuusel number 25 

 

Puu 

number 

Puu 

kõrgus 

Männase 

number  

25 0,07 88 

25 0,27 87 

25 0,68 86 

25 0,96 85 

25 1,24 84 

25 1,42 83 

25 1,71 82 

25 1,96 81 

25 2,26 80 

25 2,55 79 

25 2,96 78 

25 3,35 77 

25 3,91 76 

25 4,38 75 

25 4,84 74 

25 5,19 73 

25 5,59 72 

25 6,13 71 

25 6,38 70 

25 6,72 69 

25 6,98 68 

25 7,34 67 

25 7,75 66 

25 8,39 65 

25 9,10 64 

25 9,60 63 

25 10,27 62 

25 11,06 61 

25 11,81 60 

25 12,53 59 

25 13,12 58 

25 13,34 57 

25 13,66 56 

25 13,91 55 

25 14,38 54 

25 14,80 53 

25 15,33 52 

25 16,32 51 

25 16,82 50 
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Lisa 3 järg 

25 17,30 49 

25 17,65 48 

25 18,07 47 

25 18,46 46 

25 18,67 45 

25 18,99 44 

25 19,33 43 

25 19,63 42 

25 19,76 41 

25 20,17 40 

25 20,57 39 

25 21,04 38 

25 21,46 37 

25 21,87 36 

25 22,14 35 

25 22,27 34 

25 22,48 33 

25 22,77 32 

25 23,13 31 

25 23,51 30 

25 23,86 29 

25 24,22 28 

25 24,50 27 

25 24,65 26 

25 24,77 25 

25 24,83 24 

25 24,95 23 

25 25,12 22 

25 25,27 21 

25 25,42 20 

25 25,53 19 

25 25,66 18 

25 25,77 17 

25 25,87 16 

25 25,95 15 

25 26,06 14 

25 26,16 13 

25 26,29 12 

25 26,44 11 

25 26,54 10 

25 26,62 9 

25 26,73 8 

25 26,81 7 

25 26,85 6 
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Lisa 3 järg 

25 26,89 5 

25 27,03 4 

25 27,17 3 

25 27,27 2 

25 27,35 1 

25 27,43 0 
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Lisa 4. Puude kõrgused männaste kaupa kuusel number 28 

 

Puu 

number 

Puu 

kõrgus 

Männase 

number  

28 0,225 93 

28 0,39 92 

28 0,425 91 

28 0,501 90 

28 0,772 89 

28 1,177 88 

28 1,58 87 

28 2,038 86 

28 2,555 85 

28 2,984 84 

28 3,468 83 

28 3,973 82 

28 4,47 81 

28 5,005 80 

28 5,578 79 

28 6,106 78 

28 6,734 77 

28 7,114 76 

28 7,674 75 

28 8,12 74 

28 8,328 73 

28 9,16 72 

28 9,428 71 

28 9,957 70 

28 10,503 69 

28 10,948 68 

28 11,219 67 

28 11,945 66 

28 12,605 65 

28 13,043 64 

28 13,476 63 

28 14,111 62 

28 14,624 61 

28 15,153 60 

28 15,524 59 

28 16,011 58 

28 16,435 57 

28 16,819 56 
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Lisa 4 järg 

28 17,139 55 

28 17,435 54 

28 17,787 53 

28 18,179 52 

28 18,527 51 

28 18,824 50 

28 19,077 49 

28 19,352 48 

28 19,453 47 

28 19,588 46 

28 19,844 45 

28 19,998 44 

28 20,149 43 

28 20,374 42 

28 20,709 41 

28 21,063 40 

28 21,186 39 

28 21,44 38 

28 21,64 37 

28 21,798 36 

28 21,969 35 

28 22,237 34 

28 22,646 33 

28 23,074 32 

28 23,49 31 

28 23,852 30 

28 24,265 29 

28 24,62 28 

28 24,901 27 

28 25,018 26 

28 25,111 25 

28 25,262 24 

28 25,378 23 

28 25,483 22 

28 25,583 21 

28 25,776 20 

28 25,914 19 

28 26,018 18 

28 26,086 17 

28 26,253 16 

28 26,353 15 

28 26,466 14 

28 26,603 13 

28 26,7 12 
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Lisa 4 järg 

28 26,807 11 

28 26,905 10 

28 27,021 9 

28 27,105 8 

28 27,228 7 

28 27,302 6 

28 27,425 5 

28 27,545 4 

28 27,605 3 

28 27,685 2 

28 27,755 1 

28 27,84 0 
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