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Käesolevas bakalaureusetöös  analüüsiti laasitud ja laasimata mändide oksi. Töö eesmärgiks 

on võrrelda laasimata ja laasitud mändide okste mahtusid, okste mahu osakaalu tüve  mahust, 

okste asetsemist puu tüves ja erinevate oksa tsoonide mahtu ja paiknemist tüves. 

 

Uurimistöö jaoks langetati 2015. aasta sügisel Järvselja Õppe- ja katsemetskonnas kvartalilt 

JS276 eraldiselt 8 kaks mudelpuud, üks laasimata ja teine laasitud mänd. Kokku mõõdeti   198 

männast, neist pooled ehk 99 männast olid pärit laasimata mudelpuult ja 99 männast laasitud 

mudelpuult. Männastest lõigati välja oksad, millest 384 oli pärit laasimata puult ja 392 

laasitud puult. Okstelt mõõdeti nende tõusunurk maapinna suhtes, asimuut, oksa elusosa ja 

surnud osa pikkus, samuti diameeter risti oksa teljega. Saadud tulemusi analüüsiti ja võrreldi 

laasimata ja laasitud puul. 

 

Kolme suurima männase surnud okste maht laasitud puul asus 5,6 m – 11,8 m kõrgusel ja 

elusokste maht 11,8 m – 18,6 m kõrgusel. Laasimata puul asus kolme suurima männase 

surnud okste maht kõrgusel 12,1 m – 13,7 m ja elusokste maht 18,6 m – 23,2 m. 

 

Oksavaba puidu mahu tsoon oli laasitud puul kuni 6,3 m kõrguseni ja laasimata puul kuni 8,4 

m kõrguseni, seevastu laasimata puul oli oksavaba tsoon kitsam. Oksavaba puidu maht oli 

laasitud puul 28,4% ja laasimata puul 15,8% tüve mahust. Surnud okstega puidu tsoon  

paiknes laasitud puul kuni 17 m kõrguseni ja laasimata puul kuni 18,2 m kõrguseni. Elusoksi 

sisaldava puidu maht laasitud puul oli 25,5% ja laasimata puul 45,9% tüve mahust.  Elusoksi 

ja surnuid oksi sisaldava puidu maht laasitud puul oli 39,5% ja laasimata puul 31,7%. tüve 

mahust. Laasitud ja laasimata puu elusokste tsooni tüvemaht oli võrdne, 6,7% tüve mahust. 
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 In this BSc  thesis the branches of pruned and unpruned pine stems were analyzed.  The goal of 

the study was to compare the volumes of the branches of pruned and unpruned pine stems, the 

proportion of volume the branches and the stem, the location of the branches in the stem and the 

volume of different zones of the branches and location in the stem. 

 

For the study in autumn 2015 in Järvselja Training and Experimental Forest District in 

compartment  JS276  two  pine model trees were cut – one unpruned and the other pruned. In 

total 198 whorls were measured,  half of them from unpruned trees and half from pruned trees. 

From whorls branches were cut off, of which  384 from unpruned trees and 392 from pruned 

trees.  From branches was measured the elevation angle to the ground, azimuth, length of living 

and dead part of the branches and also branch diameter perpendicular to the axis. The obtained 

data was analyzed and comparison of unpruned and pruned trees was carried out. 

 

The volume of dead of branches of three largest whorls of pruned trees was located at  5.6 m - 

11.8 m height and live branches  volume at 11.8 m - 18.6 m height. The volume of dead of 

branches of three largest whorls of unpruned trees was located at height of 12.1 m - 13.7 m and 

the volume of live branches at height 18.6 m - 23,2 m. Knot-free zone of pruned trees was up to 

height of 6.3 m and up to height of 8.4 m height of unpruned trees. The kot-free zone of unpruned 

trees was narrower compared to pruned trees. The share of knot-free timber of pruned trees was 

28.4% and 15.8% of unpruned trees of the total volume of the tree. The zone of dead branches 

of pruned trees was located at height up to 17 m and upt to height 18.2 m for unpruned trees. 

The share of timber with live branches of pruned trees was 25.5% and 45.9% of unpruned 

trees of the total volume of the tree. The share of timber with live and dead branches of pruned 

trees was 39.5% and 31.7% of unpruned trees of the total volume of the tree. The stem volume 

of the zone of live branches of pruned and unpruned stems was equal, 6.7% of the volume. 

Keywords: Scots pine, stem branch, wood zones, pruning 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis hakati tegelema kasvava metsa laasimisega aastal 1927, kui endise Tartu Ülikooli 

Õppe- ja Katsemeeskonda rajati esimesed kasvava metsa laasimise katsealad. 1935-1939. 

aastal rajati Metsakorralduse Instituudi pool Teodor Kriguli eestvedamisel kuuse- ja 

männipuistute katsealasid, kust on pärit ka käesoleva töö mudelpuud. 

Käesolevas bakalaureusetöös  analüüsitakse laasitud ja laasimata mändide oksi tüves. Töö 

eesmärgiks on võrrelda laasimata ja laasitud mändide okste mahtusid, okste mahu osakaalu 

tüve  mahust, okste asetsemist puu tüves ja erinevate oksa tsoonide mahtu ja paiknemist 

tüves. 

Okste arvust, mahust ja liigist tüves sõltub metsamaterjalist saadava materjali kvaliteet. Mida 

vähem on saematerjalis oksi ja mida väiksemad need on, seda suurema kvaliteediga ja  

väärtusega on saematerjal. 

Käesoleva töö mudelpuud on kogutud 2015. aasta sügisel Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonnast kvartalilt JS276 eraldiselt 8, kus langetati käesoleva töö tarbeks üks 

laasitud ja üks laasimata mänd. Okste mõõtmiseks tüved tükeldati ja saeti juppideks, et 

mõõta okstelt nende tõusunurk maapinna suhtes, asimuut, oksa elusosa ja surnud osa pikkus 

ning diameeter risti oksa teljega. 

Antud töö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osaks antakse ülevaade harilikust männist, 

nende okstest, laasumisest ja laasimisest. Töö teises osas käsitletakse mudelpuude 

ettevalmistust katsekehadeks, nende mõõtmise metoodikat ja andmete töötlust. Kolmandas 

osas esitatakse saadud tulemused ja arutletakse nende üle. 

Käesolev Eesti Maaülikooli bakalaureusetöö on valminud Sihtasutus 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Metsanduse 2014 programm nr 9223 raames. 

Lõputöö autor soovib omaltpoolt tänada isikuid, kes aitasid lõputöö valmimisele kaasa: 

teadur Allar Padari, lektor Regino Kask ja magistrant Siim Kalder. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Harilik mänd 

 

Harilik mänd (Pinus sylvestris L.) on Eestis enim levinud puuliik, mis katab 32,3%. Eestis 

olevast metsamaa pindalast ja 37,2% puidu tagavarast (Aastaraamat…2014).  Teda kasvab 

erinevatel kasvukohtadel, kus ta moodustab kas puht- või männi enamusega puistuid, veel 

leidub teda üksikult kasvamas teiste puuliikide puistutes.  Sageli leiab mändi ka parkides, 

põllumajanduslikel kõlvikutel ja mujal (Eesti Metsad… 1974). 

Teiste männiliikidega võrreldes on Hariliku männi areaal kõige suurem, kuna ta talub vähest 

ja rohket mulla- ja õhuniiskust ning mulla madalat toitainesisaldust. Ta kasvab rabades ja 

siirdesoodes, kuivade happeliste liivadega nõmmedel kui ka paepealsetel õhukestel kuivadel 

muldadel. (Laas 2004)  

Erinevatele mullastikele kohanemiseks aitab kaasa tema juurestiku plastilisus, sõltuvalt 

mulla veerežiimist kujundab ta oma juurestiku selliseks, et see tagaks talle vajaliku veehulga. 

Muldadel, mis on hästi õhustatud ja kus niiskusrežiim on männile soodne, on männil 

sügavale arenenud juurestik, mis ulatub põhjaveeni. Kuivadel muldadel, kus põhjavesi on 

väga sügaval, paikneb juurestik mulla pindmistes kihtides ja koosneb horisontaalselt 

kulgevatest juurtest mis paiknevad suurel pinnal. Vett hangib ta sel juhul atmosfäärist. 

Samasugune pindmine juurestik on ka liigniisketel ja soomuldadel. (Eesti Metsad…1974) 
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1.2. Männi oksad 

 

1.2.1. Okste iseloomustus 

 

Oksad on puu bioloogilise kasvu tulemus, mis arenevad ja kasvavad välja puu säsist. Okste 

ehitus sarnaneb põhiliselt puutüve ehitusele (Saarman, Veibri 2006). Männil kasvavad oksad 

männastes ja neid on seal enamasti üks kuni seitse, tavaliselt kolm kuni neli tükki (Trincado, 

Burkhart 2009).Oma uurimustöös leidsid J. C. Grace jt. (1999), et männastes paiknevate 

okste arv sõltub seemne geneetilisest päritolust. 

 Okste eesmärgiks on suurendada võra pindala ja tagada sellega kasvuruum okastele või 

lehtedele, millel on tähtis ülesanne puu ainevahetuse protsessis. Kasvaval oksal 

moodustuvad iseseisvad aastarõngad, mis ühinevad puutüve aastarõngastega (Saarman, 

Veibri 2006). Noorel puul kasvavaid noori oksi peetakse vähem elutahte jõulisemateks kui 

noori oksi vanemal puul (Kellomäki jt. 1999).   Männi oksi peetakse rabedateks, mille tõttu 

on liiga tihedais männikutes sagedaseks nähtuseks lumemurd ja lumevajutus (Tkatšenko 

1958). 

 Metsamaterjalides nimetatakse oksteks puu elu jooksul väljasurnud või puitu sulgunud 

elavate okste alusosi, mis pärast laasimist on nähtavad iseseisvaid aastarõngaid omavate 

puiduosadena (Saarman, Veibri 2006).  

 

 

1.2.2 Oksad kui puidurikked 

 

Hakates puitu kasutama mingil eesmärgil, muutuvad oksad puidurikkeks. Okste arvukus ja 

iseloom mõjutavad puidu kvaliteeti ja põhjustavad puidu kasutamisel probleeme- oksad 

rikuvad puidu ehituse ühtsust, rikkudes puidust valmistatud eseme dekoratiivsust ja võivad 

põhjustada puidu ebaühtlast kulumist. Erandina suurendavad mõned puidurikked selle 

väärtust, visuaalset ilu, näiteks salmilisus ja kasvajad. Okste tekitatud puidurikkeid saab 



9 

 

vähendada metsa õigel ajal ja korrapäraselt hooldades ning puidu töötlemisel õiget 

tehnoloogiat rakendades. (Saarman, Veibri 2006) 

Kõrgekvaliteediliste metsamaterjalide maht sõltub põhiliselt puidus olevate okste rohkusest 

ja iseloomust. On leitud, et männipalkide sordi määravad 70% ulatuses puidus esinevad 

oksad ja 30% ulatuses teised puidurikked. (Sealsamas) 

 

 

1.2.3 Okste mõju puidu kvaliteedile 

 

Kõige vähem avaldavad puidu kvaliteedile mõju puiduga kokku kasvanud elusoksad, 

osaliselt kokku kasvanud oksad (sarvoksad), terved ja värvunud oksad. Kõige rohkem 

mõjutavad puidu kvaliteeti kokku kasvamata surnud oksad nagu näiteks väljalangev 

kõvaoks, pehkoks ja tubakoks. (Saarman, Veibri 2006) 

Elusad oksad okaspuudel on neist ümbritsevast puidust kaks kuni kolm korda kõvemad, mis 

raskendab puidu töötlemist. Oksad mõjutavad samuti puidu mehaanilisi omadusi, kõige 

enam nõrgendavad oksad puidu paindetugevust ja tõmbetugevust piki kiudu. Kõige väiksem 

on okste mõju survetugevusele piki kiudu, sõltudes okste läbimõõdust. Metsamaterjalide 

tugevusele on okste mõju väiksem kui saematerjalile. (Sealsamas) 

Kvaliteetse tarbepuidu valmistamiseks nagu vineer ja saematerjal, on vaja palki mis oleks 

suure läbimõõduga, sirge tüve, ulatusliku lülipuidu osaga ja tüve südamikus kitsalt 

paiknevate okste (Moreno-Fernandez jt. 2014). Puidu okslikkust tuleb vaadata tervikuna, 

mitte ainult üksikuid suuremata mõõtmetega oksi ja arvestada tuleb kõiki tüves erinevaid 

oksi, nende hulka, seisukorda, mõõtmeid ja paiknemist (Saarman, Veibri 2006). 

Olenevalt okste paiknemisest tüvel, on Saarman ja Veibri (2006) puu tüve tüükast ladvani 

jaganud kolmeks kvalitatiivseks tsooniks: 

1. Alumine tüükaosa ehk oksavaba tüveosa, milles asuvad sügaval peene läbimõõduga 

oksad. Tüve ristlõikes on see tsoon jagatud kolmeks osaks: väline oksavaba osa, 

keskosa tüvepuiduga kokku kasvamata kuivanud okstega osa ja seesmine säsi ning 

tüvepuiduga kokkukasvanud okstega osa. Sellest tüveosast valmistatakse 

kõrgekvaliteedilisi, jämedamõõdulisi ja eriotstarbelisi materjale. 
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2. Tüve keskosa, kus asuvad kuivanud, avatud ja sissekasvanud stabiilsete mõõtmetega 

oksad läbimõõduga 20 - 60 mm, enamjaolt pehk- või kõduoksad, leidub ka tubakoksi. 

Tüve ristlõikes jaguneb see tsoon kaheks: välimine kuivanud, sissekasvavate ja 

tüvepuiduga kokku kasvamata okstega, ning sisemine säsi ja tüvepuiduga kokku 

kasvanud okstega. Sellest tüveosast valmistatakse tavaliselt seamaterjali ja samuti 

ümarpuiduna kasutatavaid materjale. 

3. Tüve ladvaosa, enamjaolt elavate, tervete tüvepuiduga kokku kasvanud, 70 - 100 mm 

ja suurema läbimõõduga okstega. Sellest tüveosast valmistatakse peamiselt 

kaevandustugipuid, liipreid, paberipuid ja ka ümarmetsamaterjale. 

 

 

1.2.4. Okste läbimõõt 

 

Okaspuudel, nagu ka männil, suureneb okste keskmine diameeter mööda tüve latva kuni 

elusvõra alumise osani (Kellomäki jt. 1999). Uuringus, kus võrreldi erineva tihedusega 

puistus 20. aasta vanuse männi okste läbimõõtu, leiti, et viie kuni kaheksa aastasel oksal on 

hõredamas puistus kuni kümme millimeetrit suurem diameeter (Gort jt. 2010). Mida 

tugevama intensiivsusega harvendusraie puistus läbi viia, seda pikemaks kasvavad puudel 

elusvõrad ja suuremaks muutub okste diameeter (Baldwin jt. 2000 ; Yu jt. 2003). Lisaks on 

märgatud harvendusraiete järgselt, et noored jämedad oksad suurendasid oma läbimõõtu 

märkimisväärselt rohkem, kui sama vanad peenemad oksad (Grace jt. 1999).  

Kõige kiirem oksa diameetri kasv toimub noores eas, kuni kuue aastaseks saamiseni, seejärel 

kasv raugeb. Samasugust kasvutrendi märgati ka oksa tõusunurga muutumises ehk kuni kuue 

aasta vanuseni oksa tõusunurk kasvab märkimisväärselt ja peale seda peatub (Grace jt. 1999; 

Gort jt. 2010). Oksa tõusunurga kasvu peatumist põhjendati sellega, et diameetri kasvades 

muutub oks raskemaks ja gravitatsioon peatab tõusunurga suurenemise kasvu. (Grace jt. 

1999). 

Okste diameetrist sõltub ka oksa kuju. Väiksema läbimõõduga oksad on pigem silindrilisema 

kujuga, seevastu suurema läbimõõduga oksad on rohkem parabooli ja koonilise kujuga. 

(Trincado, Burkhart 2008) 
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1.3. Männipuistute laasumine 

 

1.3.1. Laasumise mõiste 

 

Metsakasvatuses mõistetakse laasumise all tavaliselt puu võra alumiste okste suremist.  

Selline mõiste jääb aga kvaliteetse tarbetüve seisukohalt kitsapiiriliseks, kuna ta ei haara 

surnud okste varisemist puutüvelt. Seepärast tuleb laasumise all mõista esmalt võra alumiste 

okste suremist, nende kõdunemist, varisemist ja oksakohtade kinnikasvamist. Seega koosneb 

laasumine mitmest erinevast faasist. (Krigul 1961)  

Elavokste nõrgenemine ja suremine võra alumises osas on põhjustatud peamiselt vajaliku 

valguse puudumisest. Puude kasvamisega arenevad võrad pikkuses ja laiuses niipalju, et 

valguse juurdepääs alumistele okstele on piiratud. Puude vastastikune varjutatavus algab 

tavaliselt noore puistu liitumisega (Krigul 1961). Hõredalt liitunud männipuistuis kasvanud 

oksad on pika elueaga, näiteks 10-12 aastastel puudel on kaheksa kuni üheksa aastased oksad 

veel toored ja üsna suure läbimõõduga. Hästi liitunud puistus aga on sama vanadel puudel 

oksad toored vaid viie- kuni kuueaastased (Mathiesen 1939). 

Valguse vähenemisel taluvuse miinimumini, kaotavad alumised oksad oma kasvujõu (Krigul 

1961). Võra hakkab alt kuivama mändidel kaheksa kuni kümne aasta vanuselt (Sibul jt. 

2014). See avaldub pungade vaevalises moodustumises, okste läbimõõdu ja pikkuse 

juurdekasvu järsus languses ja okste niiskusprotsendi langemises. Nõrgenenud oks sureb 

järk-järgult, algul surevad oksa vanemad osad ja lõpuks kõige nooremad kasvud. Okste 

nõrgenemine ja suremine ei toimu ainult võra alumises osas vaid ka ülejäänud võras. 

Laasumise seisukohalt on aga tähtis võra alumiste okste suremine (Krigul 1961). 

Surnud okste kõdunemist võib pidada üldiselt aeglaseks ja vähe aktiivseks protsessiks. 

Nõrgenenud oksad nakatuvad seentega juba elavana ja tasapisi seente tegevuse tagajärjel 

oksad kõdunevad. Seente tegevuse intensiivsus sõltub peamiselt seente liigist ja seentele 

eluks vajalikest tingimustest, millest tähtsamad on temperatuur ja niiskus. Seega võivad 

kliima tingimused seente tegevust kiirendada või aeglustada. Puutüve kaitseks ja seente 

lagundamis tegevuse aeglustamiseks vaigutab  okaspuu oksatüüka (Krigul 1961). 
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Lisaks seentele aitavad oksa kõdunemisel kaasa putukad, vesi ja temperatuur. Seente 

tegevuse tagajärjel tekivad oksas praod ja lõhed, mida suurendavad kooreüraskid. Vesi 

koguneb seejärel tekkinud pragudesse ja tõstab oksa  niiskuse määra. Talvel vee külmumisel 

vesi paisub ja lõhub oksa. (Sealsamas) 

Oksa kõdunedes muutub ta järk-järgult nõrgemaks, lastes end kahjustada nii enda raskusel, 

tuulel, sademetel ja lumel.  Tavaliselt hakkab varisemine peale kõige peenematest okstest ja 

kulgeb aegamööda kuni oksa täieliku langemiseni (Sealsamas). G. Trincado ja H. E. 

Burkhart (2009) leidsid oma uurimuses, et möödub neli kuni üksteist aastat peale oksa 

surma, enne kui see variseb, lisaks märkasid nad, et peale varisemist jäi tüvele oksast järele 

7,5 cm pikkune tüügas. Okste tüükad võivad aga jääda tüvele paljudeks aastateks, mille 

põhjuseks on nende tugev vaigustumine. Uurimiste tulemused näitavad, et jämedamad oksad 

kõdunevad aeglaselt ja mida rohkem aega on oks kõdunenud, seda nõrgem ta on (Krigul 

1961). 

Kõdunenud oks variseb enamasti mitmete välistegurite mõjul: tuul, vihm, lumi ja külm. 

Kõige enam avaldab mõju varisemisele tugev tuul ja lumi. Okste varisemist kiirendavad ka 

hooldusraied, kuna langevate puude võrad ja tüved murravad kasvama jäänud puude 

kõdunenud oksi. Lisaks aitavad okste varisemisele kaasa ka linnud ja loomad, kes okstel 

peatuvad. (Sealsamas) 

 

 

1.3.5. Puistu päritolu mõju laasumisele 

 

Laasumisele avaldab tähtsat mõju seemnete päritolu. Kogemused on näidanud, et 

lõunapoolsetest rajoonidest pärinevad männiseemned annavad põhjapoolsetes rajoonides 

okslikke ja kõveraid tüvesid (Pihelgas 1963; Krigul 1961). Põhjapoolse päritoluga seeme 

annab lõunas küll sirgema tüvega ja hästi laasuvaid mände, kuid puud on halva 

juurdekasvuga. Seega kõige rahuldavama tulemuse saab, kui seeme on pärit lähematest 

geograafilistest piirkondadest. On täheldatud, et soodsates kasvukohatingimustes istutatud 

männikultuurid on jämedamate okstega, laiema võraga ja laasuvad halvemini kui külvi teel 

saadud kultuurid. Ebasoodsatel aladel nagu kuivadel nõmmedel, soostuvatel aladel ja 

kuivadel liivmuldadel on istutamine aga õige rajamisviis. (Krigul 1961) 
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Lisaks seemnete päritolu tähtsusele on puistu normaalseks arenguks vaja tagada: õigeaegne 

uuenemine, küllaldane taimede arv pinnaühikule ja puuliikide vastavus kasvukohale. Nende 

tingimuste täitmine loob head eeldused hästi laasuva puistu arenguks ja vähendab ohte 

noorendikes. (Sealsamas) 

 

 

1.3.6. Puistu koosseisu ja vormi mõju laasumisele 

 

Puistu koosseisu liigitades valgusnõudlikkuse alusel, saadakse enamasti järgmised üldised 

kombinatsioonid: 1) valgusnõudlikud puuliigid 2) varjulembesed puuliigid 3) varjulembesed 

puuliigid. (Krigul 1961) 

Valgusnõudlikest puuliikidest koosnev samavanune männi-kase segapuistu laasub 

samahästi kui vastavatest puuliikidest puhtpuistu juhul kui kasvukoht on sobiv. Lehtpuu 

seguna okaspuistus tõstab selle soojust ja niiskust, mis soodustab oksi lagundavate seente 

tegevust ja seega paremat laasumist. Varjulembese kuuse ja valgusnõudliku männi 

segapuistu annab häid tulemusi juhul, kui männi kõrgusekasv ületab kuuse oma. Kuivadel 

liivadel andsid ka väga häid tulemusi männi ja mustlepa või valgelepa segakultuurid. Eelpool 

nimetatud seisukohad kehtivad ainult üherindelise puistu kohta. (Sealsamas) 

 

 

1.3.7. Kasvukoha mõju puistu laasumisele 

 

Kasvukoha mõju puistu laasumisele on vähe uuritud, küll aga leidub väärtuslike 

tähelepanekuid, mis annavad ettekujutuse laasumise sõltuvuse kasvukohast. Üldiselt ei ole 

kohalike kasvukohtade mullastiku mõju laasumisele eriti suur, küll aga on mullastiku mõju 

märgatavalt suurem puidu tehnilistele ja füüsikalistele omadustele. (Krigul 1961) 

Eestis kulgeb laasumine paremini männienamusega ja puhtpuistutes jänesekapsa- (välja 

arvatud raskemad liivsavimullad), pohla- ja mustikatüübil. Halvemini laasuvad männikud 

lubikaloo-, sambliku-, kanarbiku-, ja osjatarnatüübil.  Seega on laasumine parem 
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sügavapõhjalistel liiv-, liivsavi-, ja kergeil saviliivmuldadel. Laasumine halveneb raskeil 

liivsavi- ja saviliivmuldadel, madala põhjavee seisuga liivsavi ja saviliiva karbonaatsetel 

muldadel ning tugevasti leetunud leetmuldadel. (Sealsamas) 

 

 

1.3.8. Puistu kasvukäigu ja hooldusraiete mõju laasumisele 

 

Puistu kasvukäiku kuni raieküpsuseni saab nimetada erinevate arenguetappidena. Üheks 

arenguetapiks võib pidada latimetsa etappi. Seda iseloomustab suur puude kõrguse 

juurdekasv ja võra alumiste okste suremine. Okste kõdunemine ja varisemine on sel etapil 

väga aeglane. Keskea etapil on need protsessid vastupidised- okste suremine ja kõrguse 

juurdekasv aeglustub,  surnud oksad varisevad ja diameetri juurdekasv suureneb. (Krigul 

1961) 

Võra alumiste okste suremine ja külgokste kasvamine sõltuvad paljuski puistu liitusest 

latimetsa etapil. Mida tihedam on liitus, seda väiksem on külgokste pikkus ja diameeter, 

samuti surevad kiiremini alumised oksad.  Seega on laasumise seisukohalt latimetsa etapp 

üks tähtsamaid. Lisaks on vaja säilitada männipuistu liitust kuni 40 aasta vanuseni või puistu 

kasvuni kuni 15 meetrit, sest sellel ajal on liitusel laasumisega tugev seos. Seega võib 

intensiivsemaid hooldusraieid teha alles peale nimetatud vanuse saavutamist. Valgustus- ja 

puhastusraiete vajadus ja intensiivsus sõltuvad uuenduse koosseisust ja kordaminekust, 

kultuurides loodusliku uuenduse osakaalust. Männikultuurides soovitatakse liiga tugeva 

arenguga mände kärpida nende väljaraiumise asemel, et säilitada liitust ja soodustada 

laasumist. (Sealsamas) 

 

 

1.3.9. Oksavaba tüve pikkusest männi- ja kuusepuistutes 

 

Eestis on üsna vähestel proovitükkidel uuritud oksavaba tüve pikkust ja seetõttu ei saa teha 

ulatuslikke järeldusi oksavaba tüve pikkuse ja selle põhinäitajate kohta. Kuid juba nendes 
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vähestes proovitükkides ilmneb männi- ja kuusepuistutes suur erinevus oksavaba tüve 

tekkes. Selgub, et männipuistutes kasvab oksavaba tüve pikkus kiiresti, kuusepuistus on tüve 

pikkuse kasv aga väike.  Aritmeetilise keskmise suhtes on oksavaba tüve pikkuse 

variatsioonikoefitsient kuusepuistutes ca 2/3 võrra suurem kui männipuistu 

variatsioonikoefitsient. Männipuistu variatsioonikoefitsient suureneb tõenäoliselt kuni 

puistu keskea lõpuni ja võib küpses eas väheneda. Kuusepuistus suureneb 

variatsioonikoefitsient puistu vananemisega. (Krigul 1961) 

Erinevused männi-ja kuusepuistute laasumises on põhjustatud nende puuliikide 

bioloogilistest omadustest ja surnud oksi kõdundavate seente tegevusest. Valgusnõudliku 

puuliigina laasub mänd varjulembesest kuusest palju kiiremini, lisaks sellele kulgeb 

kuuseokste kõdunemine aeglasemalt. (Sealsamas) 

 

 

1.4. Männipuistute laasimine 

 

1.4.1. Laasimise mõiste 

 

Laasimine on metsahooldus tegevus, mis kiirendab oksavaba puidu moodustumist, mis 

muidu tekiks alles pärast kõigi kuivanud okste varisemist ja oksahaavade kinnikasvamist. 

Peale laasimist suureneb laasitud tüveosas sügispuidu aastarõngas, mis suurendab puidu 

tihedust (Laas jt 2011). Seega on kasvavate puude peamine eesmärk suurendada kvaliteetse, 

oksavaba saepalgi osakaalu puistu tagavaras (Belials 2005). Teisalt on laasimine seotud ka 

kultuuri algtiheduse vähendamisega, mis tähendab, et alles jäävate okste jämedus suureneb 

ja puidu kvaliteet halveneb (Laas jt. 2011). Alumisi oksi võidakse laasida veel sellistel 

põhjustel nagu: tulekaitse sihi rajamiseks, teede kuivatamiseks ja kahjurite vastu 

võitlemiseks (Tkatšenko 1958).  

Latiealises metsas võib puid laasida kahel viisil:  

1) laasida ainult kuivanud oksi 

2) laasida kuivanud ja elus oksi (Krigul 1961) 
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Kuivanud okste laasimiseks sobivad mänd, kuusk, arukask ja lehis, elusoksi võib laasida 

neist ainult männil ja mõningal juhul ka kasel, kui töid teostatakse kahes etapis(Laas jt 2011).  

Kirjanduses käsitletakse kuivanud okste laasimist üldiselt seisukohaga, et sellega 

vähendatakse puu seenhaigustesse nakatumise võimalust ja välditakse kuivanud okste 

puusse kasvamist. Elavokste laasimises seevastu on arvamused erinevad, mida põhjustab 

peamine asjaolu, et elavokste laasimisega tekitatakse haavu puutüve elavkoele, mille 

tagajärjel võib puu seenhaigusesse nakatuda (Krigul 1961; Tkatšenko 1958). 

 

 

1.4.2. Puistu valik ja laasimise aeg 

 

Laasimisele võetakse tavaliselt ühevanune, keskmise boniteedi ja kvaliteediga latimets, 

mille seisukord ja tihedus peab olema rahuldav. Laasitakse vaid sirgeid kõrgekvaliteedilisi 

peente okstega puid (Laas jt 2011). Laasida soovitatakse puistuid, kus laasitavate puude 

keskmine diameeter ei tohiks olla üle 15 cm, soovitatav 9-13 cm. Jämedaimad oksad mida 

laasitakse, ei tohiks ületada diameetrilt 2,5 cm ja selliseid võiks olla küllaltki vähe (Laas jt 

2011; Belials 2005). Laasitavate puude arv hektari kohta võiks olla vähemalt 300 tk, 

soovitatavalt 450-550 tk, need võiks märkida värviga ja lasta kasvada uuendusraieni.  Kui 

soovitakse saada häid saepalke juba viimasest harvendusraiest, siis peaks laasima 600-800 

tüve hektari kohta. Laasimis tööde arvestatavate tulemuste saamiseks peab puistus  lisaks 

tegema piisavalt tugevaastmelisi  ja õigeaegseid harvendusraieid (Belials 2005). 

Okaspuude laasimise kõige paremaks ajaks peetakse erinevate autorite sõnul hilistalve ja 

varakevadet, kuni mahlade liikumise alguseni. Laasida ei soovitata suve lõpust kuni talve 

alguseni, sest sel ajal toimub seente eoste külv ja laasitud oks võib nakatuda seennakkusega 

(Krigul 1961; Laas 2011). 

Poolas viidi läbi katse D.Giefing jt (2006) poolt uurimaks, mis aastaajal laasitud mändide 

oksahaavad kasvavad kiiremini kinni. Uurimusest selgus, et kõige kiiremini kasvasid 

oksahaavad kinni kevadel laasitud puudel, koguni 90% oksahaavadest kasvas kinni seitsme 

aasta jooksul. Seevastu talvel laasitud puude oksahaavad kasvasid kõige aeglasemalt kinni, 

kõigest 53% seitsme aasta jooksul. Aeglase kinnikasvamise põhjuseks peetakse antud 
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uurimuses külmunud kambiumit, mille rakud laasides surid ja kinnikasvamise protsessi ei 

toimunud. Veel selgus uuringust, et suvel laasitud puudel oli sissekasvanud koore osakaal 

kõige väiksem (36%), kevadel ja talvel laasitud puudel oli see näitaja 45% ja 44%. 

 

 

1.4.3. Laasimise põhiseisukohad 

 

Laasimise põhiseisukohad on Laas jt (2011) sõnul: 

 laasima peaks kuivade okste ala. 

 laasitavate okste läbimõõt võib olla kuni 2,5 cm,  üksikud oksad kuni 3 cm. 

 laasima peab nii, et tüvele ei jääks oksatüükaid, st laasitakse siledalt, tüve koorega 

tasaseks. 

 laasimisel ei tohiks tekkida koorerebendeid ega tüvesse sisselõikeid. 

 laasimist peaks teostama vähemalt esimese tüvepalgi ulatuses. 

 alles jääva võra pikkus peab moodustama vähemalt 40-50% kogu puu pikkusest kui 

laasitakse ka alumisi elavaid oksi. 

 kui laasimist teostatakse 6-7 m kõrguste puudega, tuleb laasimist teha kaks korda, 

esimesel korral laasida 3-3,5 m kõrguseni ja teisel korral 5-6 m kõrguseni, kui puist 

on 9-12 m kõrge. 

 laasitavate puude läbimõõt oleneb puude kõrgusest, kuid ühekordsel laasimisel on 

soovitatavaks puistu keskmiseks läbimõõduks 9-13 cm, keskmine rinnasläbimõõt ei 

või ületada 15 cm. 

 

 

1.4.4. Laasitud okste haavade kinnikasvamine  

Laasitud okste haavade kinnikasvamine on määrava tähtsusega kvaliteetse tarbetüve 

kasvatamise seisukohalt, sest mida kiiremini kasvavad haavad kinni, seda tulemuslikum on 

laasimine. Oksahaavade kinnikasvamine sõltub mitmest tegurist: laasitud oksa elavusest, 

oksa läbimõõdust ja laasimis kvaliteedist. Oksahaavad hakkavad kinni kasvama siis, kui puu 
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jämeduskasvul kambiumirakkude kude oksahaavaga ühele tasapinnale jõuab. Elavoksa 

laasimisel võib sobivate tingimuste kokkulangemisel kinnikasvamine järgneda kohe. 

Haavade kinnikasvamine on kõige kiirem haava külgedel, aeglasem haava ülaosas ja veel 

aeglasem haava allosa. Ebaühtlast kinnikasvamist põhjendatakse koore rõhu muutumisega 

haava servadel. Haava külgmistel servadel rõhk väheneb ja seetõttu kasvab haav külgedelt 

kiiremini (Krigul 1961). 

Kuivanud laasitud oksa kinnikasvamine toimub samalaadselt kui laasumisel varisenud oksa 

koht ja kinnikasvamine võtab rohkem aega kui laasitud elavokste kinnikasvamine. Oksa 

läbimõõdu suurenedes suureneb ka oksahaava kinnikasvamise aeg (Sealsamas). Mida 

kõrgemal oksad puutüvel asuvad, seda suurem on nende läbimõõt. Sama läbimõõduga okste 

haavad võivad olla aga erineva suurusega, sest haava suurus sõltub oksa ja puu telje 

vahelisest nurgast, nurga muutudes väiksemaks oksa haav suureneb (Krigul 1959a). 

Laasimistöö kvaliteedil on samuti tähtis roll oksahaavade kinnikasvamisel. Ideaalse 

laasimistöö korral on oksa haav sileda pinnaga ja tüvelähedane, mis kiirendab haava 

kinnikasvamist (Krigul 1961). Sileda haava kinnikasvamise aeg on kuni 1,8 korda väiksem 

kui ebasiledal haaval (Krigul 1959b). Ideaalset laasimist on paraku raske saavutada isegi 

hoolikal laasimisel, lisaks suureneb laasimisel tehtavate vigade arv, nagu haavade asetus, 

oksatüügaste jätmine, kildudega haavad ja kambiumi vigastamine puude laasimis kõrguse 

suurenemisel (Krigul 1961). 

Kõige suuremat mõju oksa haava kinnikasvamisele avaldab puu kasvujõud. Kasvujõud 

väljendub puu kõrguse, diameetri ja mahu jooksva juurdekasvuga, neist suurimat mõju oksa 

haavade kinnikasvamisele avaldab diameetri jooksev juurdekasv peale laasimist. 

Maksimaalne aeg, mille jooksul oksa haavad kinni kasvavad on 20 aastat, enamik haavu aga 

kasvab kinni 10 aasta vältel. (Sealsamas) 
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1.5. Laasimise mõju männi juurdekasvule 

 

1.5.1. Elavokste laasimise mõju männi kõrguse juurdekasvule 

 

Mitmete autorite sõnul on puude kõrguse juurdekasvu muutus laasitud ja laasimata puudel 

peale laasimist laasitud puul väga väikene juhul, kui laasimine on tehtud mõistlikult. Võra 

võib vähendada kõrguse juurdekasvu kahjustamata 20-50% ja männaste arv peab säilima 

küllaldane, et puude elutegevus saaks jätkuda häirimatult. (Krigul 1961) Uurimuses, kus  

vähendati 25 aastastel mändidel võra 50-75% leiti, et kõrguse juurdekasv vähenes 

uuringuajal 24-33% (Langstrom, Hellqvist 1991).  

 

 

1.5.2. Elavokste laasimise mõju männi diameetri juurdekasvule 

 

Rinnasdiameetri juurdekasvu seisukohalt laasitud ja laasimata puudel tekivad erinevused 

vastavalt võra laasimise protsendist. Laasides 20-30% võrast, on rinnasdiameetri 

juurdekasvu langus üsna väike ja tähtsusetu, mis tavaliselt kolme kuni viie aastaga taastub. 

Võra ulatuslikumal laasimisel tekib aga tähelepandav rinnasdiameetri juurdekasvu langus, 

mille taastumiseks kulub viis või enam aastat. Rinnasdiameetri juurdekasvu tähelepandavat 

langemist peab aga vältima, kuna see põhjustab puu kasvujõu vähenemist, suureneb laasitud 

okste haavade kinnikasvamise aeg ja suureneb ka nakatumisoht seenhaigustesse (Krigul 

1961). 

W. A. Neilsen ja E. A. Pinkard (2003) leidsid oma töös, kus nad uurisid laasimise mõju 

männi juurdekasvule, et võra vähendamisel 45% ei avalda see märkimisväärset mõju 

diameetri kasvule. Kuni 75% võra eemaldusel oli diameetri maksimaalne vähenemine viie 

aasta jooksul  kuus cm. Laasimise mõju diameetri juurdekasvule on väikseim, kui puule alles 

jätta 55% elusvõra. 
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1.5.3. Elavokste laasimise mõju männitüve vormile ja täiuslikkusele 

 

Võra mõõdukal laasimisel puutüve vorm ja täiuslikkus märkimisväärselt ei muutu. 

Intensiivsemal laasimisel suurenevad puude diameetri juurdekasvu suhtarvud alates 2,5 

meetri kõrgusest märgatavalt. Diameetri juurdekasv (absoluutsuuruses) väheneb 

intensiivsemalt laasitud puudel kogu tüve ulatuses, eriti tüve alumises osas. Seega toimub 

tüve vormi paranemine peamiselt diameetri juurdekasvu arvelt (Krigul 1961). 
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2. ANDMED JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjektide iseloomustus 

 

Uurimismaterjal käesoleva bakalaureusetöö koostamiseks on pärit Tartumaalt Järvselja 

Õppe- ja Katsemetskonnast kvartalilt JS276, eraldiselt number kaheksa, mis kuulub 

jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpi. Eraldise pindala on 1,95 hektarit. Enamuspuuliigiks 

on sealses puistus mänd, vanusega 107 aastat, veel kasvab sealses puistus esimeses rindes 

kaske. Männi vanus sealses puistus oli 107 aastat, kõrgus 29 meetrit ja diameeter 25 

sentimeetrit. Mudelpuudeks valiti üks laasitud ja üks laasimata mänd. Puistu ja mudelpuude 

takseerandmed on välja toodud Tabelis 1 ja 2.  

 

Tabel 1. Puistut iseloomustavad takseerandmed (Järvselja Metsamajandamise…). 

Kvartal Eraldis Rinne Puu 
Vanus, 

a 

Kõrgus, 

m 

Diameeter, 

cm 

Osakaal, 

% 

JS276 8 1 MA 107 29 25 79 

JS276 8 1 MA 216 30 36 20 

JS276 8 1 KS 107 29 30 1 

JS276 8 2 KU 61 13 12 100 

   

 

Tabel 2. Mudelpuude takseerandmed  

Puu nr. Puu 

Laasimise 

tunnus 

Diameeter, 

cm 

Võra alguse kõrgus, 

m 

Kõrgus, 

m 

42 MA laasitud 51,81 20,50 29,81 

44 MA laasimata 36,81 19,30 29,41 
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2.2. Eeltööd uurimisobjektidega 

 

Enne puude langetamist, määrati nende põhjasuuna külg ja märgiti see puule. Pärast 

langetamist märgiti terve puu ulatuses põhjasuuna külg ja tükeldati kolme meetristeks 

nottideks. Järgnevalt tähistati notid tähestikulises järjekorras alustades tüve poolt ja märgiti 

peale puu number. 

Seejärel toodi notid Eesti Maaülikooli laborisse, kus need saeti piki tüve mööda keskelt 

pooleks, seejuures jälgiti, et saagimine toimuks võimalikult mööda säsi (joonis 2.1). Seejärel 

laoti katsekeha plangud virna ja lasti neil mõned nädalad kuivada toatemperatuuril, et 

absoluutne niiskus protsent väheneks. 

 

 

Joonis 2.1. Piki tüve pooleks saetud männi palk 

 

Peale kuivamist märgiti plankudele männaste paiknemise kohad ehk ja nummerdati 

männased alustades ladvapoolt, lisaks mõõdeti männaste vahekaugused tüvel, alustades 

ladvapoolsest otsast. Männaste kõrgused puutüvel on välja toodud Lisas 1. 

Okste mugavamaks lahtisaagimiseks tükeldati plangud männaste ümber 10-20 cm 

pikkusteks klotsideks, jälgides, et nii oksa algus kui ka oksa väljumis koht tüvel jääks 

männase klotsi (joonis 2.2).  
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Joonis 2.2. Tükeldatud männase klotsid  

 

Okste asimuudi teada saamiseks märgiti männase klotsi välimistele servadele okste 

asukohad, seejärel ühendati need säsiga ja mõõdeti malliga asimuudid klotside pealt. 

Ebatäpsuste vältimiseks märgiti okste asukohad klotsi servadele võimalikult täpselt oksa 

südamiku järgi. 

 

 

2.3. Okste lahti saagimine ja mõõtmine 

 

Okste lahti saagimiseks männase klotsidest kasutati lintsaage (joonis 2.3). Oksad saeti 

männaseklotsist välja eelnevalt peale kantud asimuudi määramise joont mööda.  
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Joonis 2.3. Okste lahti saagimiseks kasutatud lintsaag  

 

Kui eelnevalt peale märgitud oksad olid lahti saetud ja ära mõõdetud, siis tehti klotsidele 

kontrolliks varju jäänud okste leidmiseks mõned tangentsiaal lõiked, et üles leida ja mõõta 

ka peitu jäänud okste andmed. 

Oksa elusosa mõõdeti mööda oksa telge kuni säsini (joonis 2.4). Selleks märgiti eelnevalt 

oksa elusosa ja surnud osa ülemineku joon oksale paralleelselt puu tüvega. Oksa surnud osa 

mõõdeti mööda eelnevalt märgitud elusosa ja surnud osa ülemineku joonest kuni oksa 

väljumiskohani tüvest (joonis 2.5). Oksa diameeter mõõdeti kõige laiemast elusosa 

oksakohast, risti oksa  teljega (joonis 2.6). Tõusunurk oksal mõõdeti risti säsiga oksa 

kesktelge mööda (joonis 2.7). Kokku mõõdeti 198 männast, millest pooled kuulusid laasitud 

puule ja pooled laasimata puule. Laasitud puul mõõdeti 392 oksa andmed ja laasimata puul 

384 oksa andmed. 
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Joonis 2.4. Oksa elusosa mõõtmine 

 

 

 Joonis 2.5. Oksa surnud osa mõõtmine  

 



26 

 

 

Joonis 2.6. Oksa diameetri mõõtmine 

 

 

Joonis 2.7. Tõusunurga mõõtmine oksal 
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2.4. Andmete töötlemine 

 

Oksa elusosa ja surnud osa mahtude arvutamisel kasutati eelnevalt mõõdetud okste 

parameetreid, lisaks tuli andmete analüüsimiseks juurde arvutada oksa kaugus säsist, milleks 

kasutati kolmnurga lahendamise valemit (2.1): 

             )cos(* llk  ,                                                                                                (2.1) 

kus,      kl    - oksa kaugus säsist cm; 

             l    - oksa pikkus mööda oksa cm; 

                - mõõdetud oksa tõusunurk º. 

 Elusoksa mahu arvutamisel kasutati koonuse ruumala valemit (2.2) 

             ee l
d

V *
12

*2 
  ,                                                                                              (2.2) 

kus,   eV    - elusoksa maht cm3; 

           d    - mõõdetud oksa diameeter  cm; 

           el     - mõõdetud elusoksa pikkus cm. 

Surnud oksa mahu arvutamisel kasutati  silindri ruumala valemit (2.3): 

            ss l
d

V *
4

*2 
  ,                                                                                                (2.3) 

kus,     sV    - surnud oksa maht cm3; 

           d    - mõõdetud oksa diameeter cm; 

            sl    - mõõdetud surnud oksa pikkus cm. 

Arvutatud elusokste ja surnud okste mahtusid ja ulatuvust tüves kasutati koos mõõdetud 

andmetega tüves paiknevate okste analüüsimiseks. 
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3.TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Okste mahud tüves laasimata ja laasitud puul 

 

Laasitud puu elusokste ja surnud okste mahud on toodud joonisele 3.1. Suurimad surnud 

okste mahud 319,6 cm3, 279,0 cm3 ja 260,4 cm3 on vastavalt  männastes 89, 88 ja 77 

(kõrgusel 5,6 m – 11,8 m). Seega suurimad männased moodustavad kogu surnud okste 

mahust 17,0% . 

Maksimaalsed elusokste mahud 150,5 cm3, 143,8 cm3 ja 131,9 cm3 on vastavalt männastes 

59, 77 ja 70 (kõrgusel 11,8 m – 18,6 m). Seega moodustavad männased suuremate 

elusokstega kogu elusokste mahust 9,4%. 

 

Joonis 3.1. Laasitud puul elusokste ja surnud okste mahud männaste kaupa 
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Laasimata puu okste mahud on toodud joonisele 3.2. Maksimaalsed surnud oksa mahud 

103,0 cm3, 99,0 cm3  ja 101,4 cm3 vastavalt männastes 74, 71 ja 70 (kõrgusel 12,1 m – 13,7 

m). Seega moodustavad suurimad männased kogu surnud okste mahust 13,5%. 

Maksimaalsed elusokste mahud 119,3 cm3, 89,8 cm3 ja 75,3 cm3 vastavalt männastes 56, 53 

ja 40 (kõrgusel 18,6 m – 23,2 m). Seega moodustavad suurimad männased kogu elusokste 

mahust 11,0%. 

 

 

Joonis 3.2. Laasimata puul elusokste ja surnud okste mahud männaste kaupa 

 

Antud okste mahu jooniselt laasitud puu oksade väiksem maht laasitud alal välja ei tule, mis 

on põhjustatud sellest, et laasitud puul olid jämedad oksad, mille maht oli suur. Võrreldes 

okste mahu jooniseid, võib järeldada, et laasimine põhjustab peale laasimist okste kasvu 

mahu suurenemist edasisel tüvel varem kui laasimata tüvel.  Laasimata puu jooniselt võib 

järeldada, et okste maht kasvab tüves kännust kuni 56. männaseni (18,6 m) mil jõuab 
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maksimumini ja seejärel maht langeb kuni ladvani. Laasitud puul jõuab okste maht 77. 

männase (kõrgusel 11,8 m) juures maksimumini, mis on ligikaudu 7 m varem kui laasimata 

puul. Üksikuid suurte mahtudega männaste esinemist võib põhjendada sellega, et neis olid 

jämedad oksad, mis tõstsid männase oksa mahtu.  

Kogu tüve maht laasitud puul oli 1,14 tihumeetrit ja laasimata puul 1,08 tihumeetrit. 

Elusoksad moodustasid laasitud puu tüvemahust 0,40% ja 0,24 % laasimata puu tüvemahust. 

Surnud oksad moodustasid laasitud puul 0,45%  tüvemahust ja 0,21% laasimata puu 

tüvemahust. Laasitud puul tüves paiknevate okste kogumaht  oli ligikaudu kaks korda 

suurem kui laasimata puus olevate okste maht, mis on tingitud sellest, et antud mudelpuu oli 

jämedamate okstega. 

 

 

3.2. Okste mahu osakaal tüve mahust 

 

Okste mahu osakaal laasimata puu tüve mahust protsentides arvutatuna meetriste nottide 

kaupa kujutamiseks jagati puu kõrgus meetristeks nottideks ja arvutati igas notis paiknevate 

männaste elusokste ja surnud okste mahud kokku. Laasimata puu okste mahu osakaal tüve 

mahust on kujutatud joonisel 3.3. 

 

 

Joonis 3.3. Okste mahu osakaal tüve mahust laasimata puul 
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Laasitud puu okste mahu osakaalu tüve mahust arvutatuna protsentides meetriste nottide 

kaupa on esitatud joonisel 3.4. Jooniselt on näha, et laasitud alal, kuni 6 m kõrguseni, on 

surnud okste osakaal märgatavalt alla 0,5% tüve mahust. Peale laasimise kõrgust kasvab aga 

surnud okste osakaal tüves. Kuni 22 m notini püsib okste osakaal üle 0,5% tüve mahust, 

millest võib järeldada, et tegemist on tüve keskosaga kus esineb mõõdukalt nii surnud kui 

elusoksi.  

 

 

Joonis 3.4. Okste mahu osakaal tüve mahust laasitud puul 

 

Okste mahu osakaalu tüve mahust laasimata ja laasitud puul meetriste tüve nottide kaupa 

võrdlemisel võib samuti näha, et okste mahu osakaal tüve mahust on laasimata puul suurem 

alates 6 m kõrguselt kuni 12 m kõrguseni, mis on tingitud laasimisest. Üksikuid tüve mahu 

osakaalu kõrgeid punkte joonistel võib põhjendada sellega, et esines üksikuid väga jämedaid 

oksi, mille maht oli suur.  

Joonistel 3.3 ja 3.4 hakkab tõusma elusokste osakaal tüve mahust kõrgusel 19 m – 22 m mis 

tuleneb sellest, et tüve raadius ladva poole liikudes väheneb ja okste mahu osakaal hakkab 

võrreldes tüve mahuga kasvama. Lisaks ladva osas kõrguse juurdekasv väheneb ja männaste 

vahed on lühemad. Veel on märgata, et elusokste mahu osakaal tüve mahust hakkab kasvama 

siis, kui algab puude elusvõra, mis koosneb elusokstest. Laasimata puul algas elusvõra 19,3 

m kõrgusel ja laasitud puul 20,5 m kõrgusel. 
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3.3. Okste paiknemine puu tüves 

 

Okste paiknemine laasimata puu tüves on näha joonisel 3.5. Jooniselt on näha, et noored 

elusoksad surevad puul noores eas kiiremini kui vanemad elusoksad. Lisaks on antud 

joonisel näha, et esimesed surnud oksad jõuavad tüve pinnale 8,8 m kõrgusel ja esimesed 

elusoksad 18,2 m kõrguselt. 

 

 

Joonis 3.5. Okste paiknemine laasimata tüves 

 

Okste paiknemine laasitud tüves on välja toodud joonisel 3.6. Antud jooniselt on loetav, et 

puu tüve on laasitud viie kuni kuue meetri kõrguseni, kui puu raadius oli 10-11 cm. Veel on 

jooniselt näha, et peale laasimise tüve osa ulatuvad surnud oksad tüve koheselt tüve pinnale 

ja alates 18 m kõrguselt jõuavad elusoksad tüve pinnale. 
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Joonis 3.6 Okste paiknemine laasitud tüves 

 

 

3.4. Erinevate oksa tsoonide paiknemine tüves 

 

Metsamaterjalist saadava puidu kvaliteet sõltub paljuski tüves paiknevate okste tüübist ja 

suurusest. Kvaliteedilt kõige kehvemaks peetakse surnuid oksi sisaldavat materjali, 

kvaliteedilt natukene paremaks võib pidada puitu, mis sisaldab nii surnuid, kui ka elus oksi. 

Kvaliteetsemaks puiduks peetakse puitu, milles esinevad ainult elusoksad, sest need ei kuku 

kuivades saematerjali seest välja, ei nõrgenda seda ning ei riku puidu välimust. Kõige 

parema kvaliteediga ja hinnalisem puit on oksavaba puit, mille mahu suurendamiseks tuleb 

eluspuid laasida.  
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Joonistel 3.7 ja 3.8 on kujutatud töös uuritud mudelpuude erinevate oksa tsoonide 

paiknemine puidus. 

 

 

Joonis 3.7. Laasitud mudelpuu nr.42 oksa tsoonid 
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Joonis 3.8. Laasimata mudelpuu nr 44 oksa tsoonid 

 

Joonistelt võib järeldada, et lisaks laasimise tulemusena suurenevale oksavaba puidu 

mahule, väheneb seejuures laasimise mõjul kõige halvema puidu kvaliteediga surnud 

okstega tsoon. Oksavaba tsoon ehk kõige väärtuslikuma puiduga tsoon paikneb laasitud puul 

kuni 6,3 m kõrguseni ja laasimata puul, 8,4 m kõrguseni, seevastu on laasimata tüvel 

oksavaba tsoon kitsam. Tüvel ülespoole liikudes tuleb surnud okste tsoon, kus puit on kõige 

halvema kvaliteediga, laasimata puul paikneb see kuni 18,2 m kõrguseni ja laasitud puul 

kuni 17,0 m kõrguseni. Kvaliteedilt natukene parema puiduga ala, ehk kus esineb nii surnuid 

oksi kui elusoksi paikneb tüvel edasi liikudes laasimata puul 27,5 m kõrguseni ja laasitud 

puul 26,9 m kõrgusel. Ülejäänud kõrgusel kuni ladvani asetseb eluokste tsoon, kus puit on 

hea kvaliteediga.  

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

K
õ

rg
u

s,
 m

Raadius, cm

O
ks

av
ab

a 
ts

o
o

n
 

Su
rn

u
d

 o
ks

te
 t

so
o

n
 

Ts
o

o
n

, k
u

s 
e

si
n

eb
 e

lu
s 

ja
 

su
rn

u
d

 o
ks

i 

El
u

so
ks

te
 t

so
o

n
 



36 

 

Oksa tsoonide järgi arvutati välja erinevate oksa tsoonide mahud tüves protsentuaalselt. 

Elusokste tsooni osakaal tüve mahust oli laasitud ja laasimata puul võrdelt 6,7%, elusokste  

ja surnud okste tsoonis paikneva puidu osakaal tüvemahust oli laasitud puul 39,5% ja 

laasimata puul 31,7%. Surnud okste tsoonis asetseva puidu maht oli laasitud puul 25,5% ja 

laasimata puul 45,9%. Oksavaba tsoonis paikneva puidu maht laasitud puul oli 28,4% ja 

laasimata puul 15,8%. Antud tulemustest saab järeldada, et laasimine suurendab ligikaudu 

kahekordselt oksavaba tsoonis paikneva puidu mahtu ja vähendab samapalju surnud okste 

tsoonis paikneva puidu mahtu kogu tüve mahust võrreldes laasimata puuga. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas bakalaureusetöös  analüüsiti laasitud ja laasimata mändide oksi. Töö eesmärgiks 

on võrrelda laasimata ja laasitud mändide okste mahtusid, okste mahu osakaalu tüve  mahust, 

okste asetsemist puu tüves ja erinevate okste tsoonide mahtu ja  paiknemist tüves. 

Töös esitati kirjanduslik ülevaade harilikust männist, männi okstest, laasumisest ja 

laasimisest.  

Uurimistöö jaoks langetati 2015. aasta sügisel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kvartalilt 

JS276 eraldiselt 8 kaks männipuud, üks laasimata ja teine laasitud mänd. Mudelpuudest saeti 

esmalt välja männase klotsid, mida oli kummalgi puul 99. Seejärel saeti männase klotsidest 

välja kokku 776 oksa, millest 384 kuulusid laasimata puule ja 392 oksa kuulusid laasitud 

männile. Lahti lõigatud okstelt mõõdeti elusoksa ja surnud oksa pikkus mööda oksa telge, 

oksa asimuut, oksa tõusunurk risti puu tüvega ja elusosa maksimaalne diameeter risti oksa 

teljega. 

Antud töös selgus, et laasitud puul tüves paiknevate okste kogumaht  on ligikaudu kaks korda 

suurem kui laasimata puus olevate okste maht, mis on tingitud sellest, et antud mudelpuu oli 

jämedamate okstega. Kogu tüve mahust moodustasid laasimata puu oksad 0,45% ja laasitud 

puul 0,85%. Kolme suurima männase surnud okste maht laasimata puul (kõrgusel 12,1 m - 

13,7 m) moodustasid 13,5% ja laasitud puul 17% (kõrgusel 5,6 m – 11,8 m) kogu tüves 

paiknevate surnud okste mahust. Elusokste maht kolmes suurimas männases moodustab 

laasimata puul 11% (kõrgusel 18,6 m – 23,2 m) ja laasitud puul 9,4% (kõrgusel 11,8 m – 

18,6 m) kogu tüves paiknevate elusokste mahust.  

Laasitud puu okste mahu osakaal tüvemahust suurenes kõrgusel üle kuue meetri, mis on 

tingitud laasimisest. Mõlemal mudelpuul suurenes märgatavalt okste mahu osakaal 

tüvemahust alates  20-22 m kõrguselt kuni 27-28 m kõrguseni, sest sel ajal väheneb nii 

kõrguse juurdekasv kui ka  tüve raadius. 
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Tüve pinnale jõudsid laasitud puul elusoksad 17,0 m kõrgusel ja laasimata puul 18, 2 m 

kõrgusel. Surnud oksad ulatusid tüve pinnale laasitud puul 5,6 m kõrgusel, kohe peale 

laasimist ja laasimata puul 8,4 m kõrgusel. 

Laasimise tulemusena  oksavaba puidu maht suurenes ligikaudu kaks korda võrreldes 

laasimata puuga, laasitud puul oli oksavaba tsooni maht kogu tüve mahust 28,4% ja 

laasimata puul 15,8%. Lisaks vähenes laasimise tulemusena ligikaudu kaks korda ka tüves 

paiknev surnud okste tsooni maht, laasitud puul 25,5% ja laasimata puul 45,9%.  Tsoon, kus 

esineb nii elusoksi kui ka surnuid oksi on laasitud ja laasimata tüvel peaaegu võrdne 

(vastavalt 31,7% ja 39,5%) olles mõnevõrra suurem laasitud puul. Elusokste tsooni maht 

tüve mahust oli laasitud ja laasimata puul võrdne, 6,7%. Antud tulemustest saab järeldada, 

et laasimine suurendab ligikaudu kahekordselt oksavaba tsoonis paikneva puidu mahtu ja 

vähendab samapalju surnud okste tsoonis paikneva puidu mahtu kogu tüve mahust võrreldes 

laasimata puuga. 

Antud töö andmeid ja tulemusi on võimalik kasutada magistritöö koostamisel, kus suurema 

arvu mudelpuudega tulemused annaksid täpsemaid tulemusi kui antud bakalaureusetöös ja 

samuti jäid töös kasutamata okste asimuutide andmed. 
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ANALYSIS OF  COMPOSITION OF BRANCHES IN  NON-

PRUNED AND PRUNED PINE (Pinus sylvestris L.)  STEMS 

 

Summary 

 

In this BSc  thesis the branches of pruned and unpruned pine stems were analyzed.  The goal 

of the study was to compare the volumes of the branches of pruned and unpruned pine stems, 

the proportion of volume the branches and the stem, the location of the branches in the stem 

and the volume of different zones of the branches and location in the stem. 

For the study in autumn 2015 in Järvselja Training and Experimental Forest District in 

compartment  JS276  two  pine model trees were cut – one unpruned and the other pruned. 

In total 198 whorls were measured,  half of them from unpruned trees and half from pruned 

trees. From whorls branches were cut off, of which  384 from unpruned trees and 392 from 

puruned trees.  From branches was measured the elevation angle to the ground, azimuth, 

length of living and dead part of the branches and also branch diameter perpendicular to the 

axis. The obtained data was analyzed and comparison of unpruned and pruned trees was 

carried out. 

The volume of dead of branches of three largest whorls of pruned trees was located at  5.6 

m - 11.8 m height and live branchers  volume at 11.8 m - 18.6 m height. The volume of dead 

of branches of three largest whorls of unpruned trees was located at height of 12.1 m - 13.7 

m and the volume of live branches at height 18.6 m - 23,2 m. 

Knot-free zone of pruned trees was up to height of 6.3 m and up to height of 8.4 m height of 

unpruned trees. The kot-free zone of unpruned trees was narrower compared to pruned trees. 

The share of knot-free timber of pruned trees was 28.4% and 15.8% of unpruned trees of the 

total volume of the tree. The zone of dead branches of pruned trees was located at height up 

to 17 m and upt to height 18.2 m for unpruned trees. 
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The share of timber with live branches of pruned trees was 25.5% and 45.9% of unpruned 

trees of the total volume of the tree. The share of timber with live and dead branches of 

pruned trees was 39.5% and 31.7% of unpruned trees of the total volume of the tree. 

The stem volume of the zone of live branches of pruned and unpruned stems was equal, 

6.7% of the volume. 
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Lisa 1. Mudelpuude männaste kõrgused 

Männas Laasitud mudelpuu nr. 42 

kõrgus, m 

Laasimata mudelpuu nr. 44 

kõrgus, m 

1 29,720 29,278 

2 29,686 29,121 

3 29,585 28,969 

4 29,468 28,852 

5 29,345 28,685 

6 29,226 28,529 

7 29,050 28,22 

8 28,950 28,078 

9 28,805 27,926 

10 28,598  - 

11 28,508 27,859 

12 28,382 27,745 

13 28,256 27,6 

14 28,054 27,447 

15 27,941 27,248 

16 27,802 27,183 

17 27,674 27,029 

18 27,537 26,906 

19 27,348 26,742 

20 27,173 26,569 

21 27,042 26,454 

22 26,883 26,297 

23 26,674 26,114 

24 26,507 25,935 

25 26,347 25,788 

26 26,148 25,66 

27 25,987 25,514 

28 25,804 25,345 

29 25,569 25,222 

30 25,318 25,045 

31 25,149 24,909 

32 24,945 24,769 

33 24,684 24,556 

34 24,419 24,372 

35 24,154 24,229 

36 23,884 24,006 

37 23,719 23,832 

38 23,527 23,641 

39 23,254 23,388 

40 23,017 23,184 
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Lisa 1 järg. 

Männas Laasitud mudelpuu nr. 42 

kõrgus, m 

Laasimata mudelpuu nr. 44 

kõrgus, m 

41 22,766 22,919 

42 22,570 22,707 

43 22,413 22,460 

44  - 22,181 

45 22,272 21,952 

46 22,068 21,652 

47 21,823 21,339 

48 21,523 21,016 

49 21,270 20,760 

50 20,988 20,506 

51 20,678 20,195 

52 20,318 19,829 

53 19,918 19,483 

54 19,733 19,174 

55 19,523 18,862 

56 19,234 18,557 

57 18,997 18,222 

58 18,809 17,882 

59 18,622 17,438 

60 18,214 16,949 

61 17,784 16,485 

62 17,369 16,016 

63 17,041 15,533 

64 16,619 15,078 

65 16,300 14,704 

66 15,934 14,418 

67 15,456 14,288 

68 15,054 14,108 

69 14,668 14,058 

70 14,364 13,713 

71 13,856 13,238 

72 13,511 12,865 

73 13,081 12,448 

74 12,756 12,076 

75 12,417 11,666 

76 12,092 11,168 

77 11,792 10,689 

78 11,282 10,143 

79 10,772 9,721 

80 10,262 9,193 

81 9,842 8,773 
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Lisa 1 järg. 

Männas Laasitud mudelpuu nr. 42 

kõrgus, m 

Laasimata mudelpuu nr. 44 

kõrgus, m 

82 9,386 8,383 

83 8,813 7,913 

84 8,245 7,388 

85 7,668 6,923 

86 7,263 6,483 

87 6,826 5,953 

88 6,254 5,457 

89 5,625 4,895 

90 4,884 4,311 

91 4,340 3,834 

92 3,660 3,282 

93 2,917 2,722 

94 2,311 2,253 

95 1,794 1,806 

96 1,275 1,390 

97 0,905 1,039 

98 0,601 0,711 

99 0,372 0,480 
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