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Eestis on laasimise mõju puu kasvule uuritud vähe. Varasemalt on seda põhjalikumalt 

uurinud Eesti metsateadlane Teodor Krigul, rajades praegusesse Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonda katsealad. 

Töö eesmärk oli modelleerida laasimis järgset puude kasvu ja teha sellest vastavad 

järeldused. Analüüsipuud võeti neljalt erinevalt laasimis proovitükilt. Töös kasutati 17 

männi puu (Pinus sylvestris) andmeid ja 5 kuuse (Picea abies) andmeid. Igast puust järgati 

3 meetri pikkused palgid, mille otsast võeti 5-10 cm paksune analüüsiketas aastarõngaste 

lugemiseks. 

 Võetud katsepuudest oli laasitud 6 mändi ja 4 kuuske. Andmete analüüsimisel selgus, et 

laasitud ja laasimata puude kõrguskasvud, rinnasdiameetrid ja mahukasvud pole 

märkimisväärselt erinevad.  

Samuti leiti puudele mahuküpsus.  

Töös leiti ka puistu universaalne kasvumudel, mis arvestab puu suhtelise suurusega puistus. 

Antud töö raames saadud kasvufunktsioonide tulemusi võrreldi Eesti riigimetsa puistute 

diameetri vanuseridade differentsmudeliga. 

Märksõnad: harilik mänd,harilik kuusk, laasimine, kasvu modelleerimine, üksikpuu 

kasvumudel 
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In Estonia there have been few studies of pruning effects on tree growth. Previously, it 

has been thoroughly studied by forest researcher Teodor Krigul by establishing pilot areas 

to Järvselja Training and Experimental Forest District facility in Järvselja. 

The goal of this study was to model tree growth after pruning and to draw appropriate 

conclusions.sample trees were taken on four different pilot areas. This study examined 17 

Scots pine (Pinus sylvestris) and 5 Norway spruce (Picea abies) trees data. Every tree was 

bucked to 3 m lenght logs and from the top a 5-10 cm thick sample disk for counting 

growth rings was taken. 

Of all the felled trees 6 pines and 4 spruces were pruned. Analysis of the data revealed 

that pruned and unpruned trees height increment, breast height diameter and volume was 

not significantly different.  

For every tree the volume maturity age was calculated. 

This study also developed universal stand growth model, which takes into account the 

realtive size of the tree stand. And the results were compared with difference equation of 

stand diameter depending for Estonian State Forests. 

 

Keywords: Scots pine, Norway Spruce, pruning, growth modelling, single tree growth 
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Kasutatud lühendid 
 

A - Puistu vanus, a 

β0,1,2,3,i – vastavalt valemile erinevad parameetrid 

c1,2,3,i – vastavalt valemile erinevad konstandid 

D - puistu diameeter rinnakõrguselt, cm 

Delem – puistu element rinnakõrguselt, cm 

d1,3 – üksikpuu rinnasdiameeter, dm 

Zd1,3 – üksikpuu rinnasdiameeter teatud perioodi jooksul, dm 

dk – üksikpuu diameeter juurekaelalt, cm 

Zd – üksikpuu diameeter perioodi vältel, cm 

d - üksikpuu diameeter rinnakõrguselt, cm 

G - puistu rinnaspindala, m2/ha 

Gl – mõõdetud puust suuremate puude rinnaspindala, m2/ha 

H – puistu kõrgus, m 

h – üksikpuu kõrgus, m 

hd – kõrgus, dm 

Zh – üksikpuu kõrgusteatud perioodi jooksul, dm. 

H100 – puistu 100 aasta vanuste puude kõrgus, m 

Hdom – puistu valitsev kõrgus, m 
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hv – võra suhe, arvutatud kui elusvõra pikkus/puu terve pikkusega 

ih – puu kasv järgneva 5 aasta jooksul 

exp – eksponentfunktsioon 

ln – naturaallogaritm 

MA – mänd 

KU – kuusk 
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Sissejuhatus 
 

Inimene on juba iidsetest aegadest olnud seotud metsaga, mets on teda kaitsnud, katnud ja 

toitnud (Taimre 1973). Loomukohaselt hindas inimene metsa ainult sellelt seisukohalt 

kuivõrd mets tema otseseid ja elulisi huvisid ühel või teisel viisil puudutas (Daniel 2001). 

Metsast on inimkond aastatuhandeid kasutanud pakutavaid saadusi, milleks oleks 

metsaannid, metsloomade nahk kehakatteks, küttepuu, põllumaa või ehituspuit. 

Aastate jooksul on küll puidu osatähtsus vähenenud ehituspuidu, tarbepuidu kui ka 

keemiatööstuse allikatena, aga täiesti asendada seda kindlasti ei saa. Vaatamata puidu 

väljatõrjumisele teatud kasutusaladest, tekib juurde üha uusi puidu kasutusalasid (Tkatšenko 

1958). Puidu, kui toorme vajadus, on tänapäevalgi suur nii tööstustes kui ka inimeste puhul 

individuaalselt, siis metsakasvatuslike tööde tegemine puistutes on vajalik tagamaks 

suuremat ja kvaliteetsemat väljatulekut. Üheks selliseks metsakasvatuslikuks tööks on 

näiteks laasmine. 

Kunstlikku laasimist on võetud kui vajalikku metsakasvatuslikku operatsiooni majandamaks 

metsi, sest ilma sekkumiseta ei toimu puudel loodusliku laasumist piisavalt vara, et saada 

oksavaba materjali enne rotatsiooni perioodi lõppu (Hawley, Clapp 1935). Et puitu kui 

materjali tööstuse jaoks saadakse valdavalt tüvest, on küllaltki oluline teada aastarõnga 

juurdekasvu puutüves aasta jooksul e vegetatsiooniperioodil, teada kasvuperioodi algust ja 

lõppu (Saarman ja Veibri 2006). Aastarõngad paiknevad kontsentriliste ringidena üksteise 

kõrval, moodustades puutüve ristlõikel iseloomuliku joonise (Laas et al. 2011). 

Kõrgekvaliteediliste metsamaterjalide hulk oleneb peamiselt puidus esinevate okste 

rohkusest ja iseloomust (Krigul 1961). Käes olev töö uuris laasimise mõju puu juurdekasvule 

mahu- ja kõrguskasvus. Varasemates töödes on täheldatud, et okaspuudel peaks laasimine 

mõjutama rohkem diameetri kasvu kui kõrguskasvu (Møller 1960, O’Hara 1991).  

Töö jaguneb kolmeks osaks. Esimene osa annab ülevaate kasutatud kirjandusest, 

laasumisest, laasimisest, kõrguse- ja kasvumudelitest ja välja on toodud mõned Euroopas 

kasutatud mudeleid. Teises osas kirjeldatakse uurimustöö metoodilist osa ja andmetöötlust. 

Kolmandas osas antakse ülevaade saadud tulemustest ja võrreldakse varasemate töödega.  
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Töös kasutatud algandmed koguti Eesti Maaülikooli õppe- ja katsemetskonnast saadud 

proovitükkidelt JS222, JS223, JS276, JS288 valitud analüüsipuudest kogutud andmete 

põhjal. Katsealad loodi Eesti metsateadlase Teodor Kriguli poolt 1939. aastal. Eestis on 

laasimise mõju uurivaid töid tehtud vähe. Üheks põhjalikumaks tööks võibki pidada T. 

Kriguli poolt koostatud „Männi- ja kuusepuistute laasimine“ 1961. aastal. Aastatega on 

muutunud tehnilised võimalused, analüüsi meetodid ja andmetöötlemise võimekus 

täpsemaks, võimaldades ennustada puu kasvu, analüüsida mõjutavaid faktoreid ja teha 

täpsemaid järeldusi. 

Töö on valminud SA Keskkonna Investeeringute Keskuse metsanduse 2014 projekti nr. 

9223 „Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile (jätkuprojekt)“ raames. 

Tänuavaldus:  

Autor soovib tänada järgnevaid isikuid, kes aitasid töö valmimisele kaasa: teadur Allar 

Padari, lektor Regino Kask. 
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1. Kirjanduse ülevaade 
 

1.1. Laasumine 

 

Laasumise all mõistetakse metsakasvatuses tavaliselt puu võra alumiste okste suremist. 

Kvaliteetse tarbetüve kasvatamise seisukohalt jääb selline laasumise mõiste määratlus 

kitsapiiriliseks, kuna ta ei haara surnud okste varisemist puutüvelt. Laasumine koosneb 

mitmest erinevast faasist. Kõige otstarbekamaks tuleks, siiski pidada N. S. Nesterov (1909) 

laasumis kulgemist kolme faasina: 1) elavokste nõrgenemine ja suremine 2) surnud okste 

kõdunemine ja varisemine 3) okste murdehaavade kinnikasvamine. Esimest ja kolmandat 

faasi võib vaadelda bioloogilise protsessina, teist faasi aga mehaanilise protsessina, kuna 

määrav osa on siin välisteguritel. (Krigul 1961) 

Laasumine algab tüvel alt ülespoole. Ja toimub valgusnõudlikel puudel kiiremini kui 

varjutaluvatel. Okste kuivamise järel asutavad neid saprofüütsed seened ja putukad, kes 

lagundavad oksi, mis lõpuks murduvad kas oma raskuse all, lume, tuule või teiste puude 

piitsutamise tõttu. Varisenud okste armid kasvavad kinni, kinni kasvamise kiirus sõltub 

allesjäänud oksakontsu pikkusest ja puu diameetri juurdekasvu kiirusest. (Kask 2009) 

 

 

1.2. Puistute laasimine 

 

Laasimine kiirendab oksavaba puidu moodustumist männil ja kuusel, mis muidu tekiks alles 

pärast kõigi kuivanud okste varisemist ja oksahaavade kinnikasvamist (Laas et al. 2011). 

Laasimine suurendab puidu tihedust, vähendab tüve koondelisust ning võimaliku 

keerdkasvu (Kask 2009). Laasimine tõstab puistu väärtust kiiremini, aidates kaasa okste 

kiiremale kinnikasvamisele ja oksavaba puidu tekkimisele. Ettevaatlik tuleb olla, et laasitud 

oksade tüükad ei oleks heaks nakatumise allikaks seenhaigustesse. Üks võimalus hoida seda 

ära on jätta laasimisel oksale pikem tüügas. Pikem oksatüügas kujuneb n-ö puhveralaks 
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laasitud oksa ja puutüve vahel, mõne aasta järel sureb oksatüügas täielikult ja siis võib 

allesjäänud tüüka tüvega tasa lõigata. 

Kvaliteetse tarbetüve kõige tõhusamaid saamise viise on 1) kasvavate puude laasimine ja 2) 

külgpungade eemaldamine P. G. Krotkevitsi (1939) meetodil. Kasvavate puude laasimist 

ülekantuna aiandusest tuntakse metsanduses juba üle 300 aasta. Kuni tänaseni pole seda 

hinnatavat menetlust aga ulatuslikult ja reeglipäraselt rakendatud. Põhjused on järgmised: 1) 

laasimisküsimust ei ole ammendavalt uuritud ning varasemad ebaõiged laasimised äratasid 

selle hooldusviisi suhtes kahtlust, 2) üldiselt peetakse laasimist kulukaks hooldusviisiks, mis 

lisaks sellele ei anna metsamajandusele niisugust otsest tulu nagu hooldusraied (Krigul 

1961) 

Kasvavaid puid võib laasida kahel viisil: 1) laasida ainult kuivanud oksi ja 2) laasida 

kuivanud ja elavoksi. Kuivanud okste laasimine ei avalda mõju puu juurdekasvule. 

Kuivanud okste laasimisega kindlustatakse puu tervisliku seisundit, kuna sellega 

vähendatakse ajaliselt seenhaigustesse nakatumise võimalusi. (Krigul 1961) 

Alumisi oksi võib lõigata mitmesugustel põhjustel (Tkatšekno 1958): 

1. Tulekaitse sihiga 

2. Teede kuivatamiseks 

3. Juurdekasvu suurendamiseks 

4. Tüve vormi parandamiseks 

5. Paremate puidusortimentide väljatuleku tõstmiseks 

6. Kahjurite vastu võitlemiseks 

Kui kuivanud okste laasimisse eranditult jaatavalt suhtutakse, siis esineb elavokste laasimise 

küsimuses rohkesti vastu käivaid seisukohti. Seda põhjustavad järgmised asjaolud: 1) 

elavokste laasimisega vähendatakse elavvõra, mis avaldab juurdekasvule positiivset 

(varjuokste laasimisel) või negatiivset mõju, 2) elavokste laasimisega tekitatakse haavu 

puutüve elavkoele, mille tagajärjel võib puu kergesti seenhaigustesse nakatuda. (Krigul 

1961) 
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1.3. Kasvumudelid 

 

Mudelid on sisuliselt üldistused, mis peaks kokkuvõtvalt kajastama olulisi tunnuseid, mida 

modelleeritakse. Neil võib olla mitmeid eesmärke. Nad võivad olla loodud praktilise 

tööriistana, millega simuleerida süsteemi käitumist mingi muutuse või stiimuli tagajärjel, 

mis tõttu saadakse hinnata tõenäoliseid tagajärgi nendele muutustele või stiimulitele. 

Mudelid võivad olla väljatöötatud peamiselt teadusuuringute vahenditeks, millega saab 

praeguseid teadmisi ja informatsiooni seadistada ning süsteemi erinevaid osasid hinnata. 

Mudeleid saab formuleerida avaldustena, mis väljendavad teadmisi või hüpoteese kuidas 

süsteemid toimivad. Üheses mõttes on kõik mudelid oletused ja seetõttu peaksid olema 

testitavad s.t nendega võiks olla võimalik kavandada eksperimente või teha mõõtmisi, mis 

peaks näitama, et see oletus võib olla vale ja anda märku mudeli mittetoimimisest. Mudelid 

võivad olla suulised, skemaatilised, graafilised või matemaatilised, et kvantitatiivseid 

prognoose umbes nagu käitumise või vaadeldava süsteemi reaktsioonide jälgimiseks on 

mudelid kirjutatud tavaliselt matemaatiliselt. (Landsberg, Sands 2011)  

Puistu kasvu simuleerimiseks kasutatakse nii kasvu kui ka staatilisi mudeleid, kus mõned 

takseertunnused kasvatatakse ning ülejäänud arvutatakse juba kasvatatud takseertunnuste 

alusel staatiliste mudelitega (Sims 2009). 

 

 

1.4. Diameetri kasvumudelid  

 

Diameetri juurdekasvu ennustamisel on eriti olulise tähtsusega diameetri andmed mudelites 

kuna need on peamisteks tüvemahu arvutamise teguriteks. Üks esmaseid näiteid empiirilise 

võrrandiga arvutatud perioodilist diameetri juurdekasvust oli Lemmoni ja Schumacheri 

(1962) töös, kus hinnati kollase männi kasvu kui funktsiooni puu vanusest, konkurentsist ja 

kasvutingimustest. Võrdlemaks kõrguse juurdekasvuga kus kasutatakse hulga rohkem 

erinevaid sõltuvaid muutujaid, mudeli kujusid ja võtme kovariatsioone (key covariaties). 

Sõltuvateks muutujateks üksikpuu rinnasdiameetri arvutamistel on olnud diameetri 

juurdekasv (Hann et al., 2006; Weiskittel et al. 2007), diameetri ruut koore alt (Cole, Stage, 
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1972), suhteline diameetri juurdekasv (Yue et al., 2008) ja rinnaspindala juurdekasv koore 

alt (Monserud ja Sterba, 1996). (Weiskittel et al., 2011) 

Soomes on kasutatud Kari Mielikäineni ja Nyyssönen, Aarne (1978) (1) ning Jari Hynyneni 

(1995) (2) diameetri kasvu arvutamiseks rinnakõrguselt 

            















 


100

lnlnlnlnlnlnexp
1 7654321 hcdcHcDcGcAcc

dDDZd (1) 

(2) 

 

Quicke jt (1994) on kasutanud rinnasdiameetri leidmiseks puistu rinnasdiameetrit, üksikpuu 

rinnasdiameetrit ja vanust. Huangi ja Tituse (1995) valemis, millega saab leida 

rinnasdiameetri muutu kasutatakse puistu rinnaspindala, puu kõrgust, juurdekasvu indeks, 

tootlikuse indeksit ning puude arvu hektaril. Diameetri ruutu on kasutatud rinnaspindala 

muudu leidmiseks Stage (1973) valemis, kus kasutatakse rinnasdiameetrit, kõrgust, võra 

konkurentsi, võra suhet ja puisturinnaspindala protsentiili.  

 

 

1.5. Kõrguse kasvumudelid  

 

Kõrguskasvu modelleerimine on üldiselt palju raskem kui diameetri juurdekasvu 

modelleerimine, tingituna suuremate puistu siseste erinevuste ja raskendatud mõõdistamiste 

tõttu ning on tihedamalt seotud kasvukohatingimustega. Nagu diameetri juurdekasvu puhul 

kasutatakse enamikel juhtudel kahte lähenemisviisi modelleerimaks kõrguse juurdekasvu. 

Esimeseks on potentsiaalse juurdekasvu korrutamine muutujaga ja teiseks reaalse 

juurdekasvu korrutamine muutujaga. (Weiskittel et al., 2011) 

Kõrguse juurdekasvu saab ka kaudselt hinnata, hinnates esmalt diameetri juurdekasvu ja 

võrreldes mõõdetud rinnasdiameetrit kasvuperioodi lõpus. Rinnasdiameetri alg- ja 

lõppväärtused asendatakse staatilistes kõrgus-diameetri valemites, et arvutada puu kõrgused 

kasvuperioodi alguses ja lõpus. Kõrguste juurdekasv arvutatakse hinnatud kõrguste 

erinevusest. (Weiskittel et al., 2011) 

Kuuse üksikpuu kasvumudelit (3) on kasutatud Lauri Valsta (1992) töös.  
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Üksikpuu tüve perioodilist juurdekasvu (dm) mudelit (4), mis on pärit Austriast (Monserud, 

Sterba 1996): 

dhc
d
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3,1

43,13

3,1

3,121
 (4) 

Leedus on kasutatud sama väärtuse leidmiseks teistsuguse ülesehitusega mudelit (Kuliesis 

1993): 

h=
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3,13,1987

3,13,16543,13,1321

2

11

1
  (5) 

Kus 
elemD

d
Ipf

3,1
  

 

Albert R. Stage (1975) on kasutanud puu kõrguse muudu leidmiseks naturaallogaritmi, kus 

on kasutatud kasvukohatüüpi, puuliiki, rinnaskõrgust ja rinnasdiameetri muutu. Puu kõrguse 

muutusid kirjeldavad Nord-Larseni (2006) ja Crecente- Campo (2010) valemid, kus 

mõlemas valemis kasutatakse puu kõrgust, rinnasdiameetrit, suuremate puude rinnaspindala 

ja puistu rinnaspindala ja Crecente-Campo on lisanud juurde vanuse 
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2. Andmed ja metoodika 
 

2.1.Katsealade kirjeldus 

 

Katsesse valitud puud on pärit Järvselja õppe ja katsemetskonnast, kvartalitelt JS222, JS223, 

JS276 ja JS288. Valitud puud on kogutud 2014. a talve perioodil. Puud on pärit katsealadelt, 

mille rajajaks on T. Krigul. Katsealad loodi uurimaks kuuse- ja männipuude laasimise mõju 

puu kasvule. 

Kokku langetati 22 puud, millest 17 olid männid ja 5 kuused. Järvselja kvartalilt JS222 

eraldiselt 1 langetati 5 männi mudelpuud. Kasvukohatüübiks sellel eraldisel on mustika ja 

esimese rinde puuliigiks 95% ulatuses mänd. Männi mudelpuud võeti veel kvartalitelt JS288 

eraldis 1 ja JS276 eraldis 7. Kvartalil JS288 langetati 6 mändi, sellel eraldisel on 

kasvukohatüübiks jänesekapsa-pohla ning esimese rinde moodustab 100% mänd. Kvartalil 

JS276 langetati 6 mändi ja kasvukohatüübiks seal on kuivendatud jänesekapsa-mustika ning 

esimese rinde moodustab puhtpuistuna mänd. Kvartalilt JS223 eraldiselt 1 langetati 4 kuuse 

mudelpuud, kasvukohatüübiks antud eraldisel on jänesekapsa-mustika, esimese rinde 

koosseisu moodustavad 60% kuusk, 30% mänd ja 10% kask. Järgnevates tabelites 1 ja 2 on 

välja toodud puistuid iseloomustavad ja langetatud analüüsipuude takseerkirjeldused.  

 

Tabel 1. Puistusid iseloomustavad takseerandmed (Järvselja Metsamajandamise 

Infosüsteem 2016) 

Kvartal Eraldis Rinne Puuliik Vanus,a Kõrgus,m 
Diameeter, 

cm 

Osakaal, 

% 
Inventeerimise, 

kuupäev 

JS222 1 1 MA 108 29 33 95 1.07.2015 

JS223 1 1 KU 90 28 27 60 1.05.2011 

JS276 7 1 MA 101 29 28 95 9.12.2010 

JS288 1 1 MA 114 29 29 100 6.12.2010 
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Tabel 2. Analüüsipuude takseernäitajad  

Puu nr. Puu Tunnus Diameeter, cm 

Võra alguse kõrgus, 

m 

Kõrgus, 

m 

19 MA Laasimata 48,15 19,82 30,92 

20 MA Laasimata 35,1 20,02 30,12 

21 MA Laasimata 43,85 18,43 29,13 

22 MA Laasimata 40,1 20,18 30,38 

23 MA Laasitud 46,15 21,3 32,55 

24 KU Laasitud 28,45 13,2 28,10 

25 KU Laasitud 26,6 13,6 27,43 

26 KU Laasitud 27,15 15,3 26,88 

27 KU Laasitud 23,45 12,7 25,60 

28 KU Laasimata 27,3 18,8 27,59 

31 MA Laasimata 34,9 23,3 31,97 

32 MA Laasimata 34,6 21,8 30,88 

33 MA Laasimata 21,85 22,0 27,39 

34 MA Laasitud 34,5 23,2 31,64 

35 MA Laasimata 30,95 21,8 28,96 

36 MA Laasitud 30,2 22,1 29,44 

41 MA Laasimata 32,35 23,6 30,56 

42 MA Laasitud 35,65 20,7 29,81 

43 MA Laasitud 30,9 21,0 29,07 

44 MA Laasimata 32,6 19,5 29,41 

45 MA Laasimata 43,7 17,9 31,63 

46 MA Laasitud 36,6 17,5 31,60 

 

 

Langetatud analüüsipuud on nummerdatud proovialade kaupa alljärgnevalt: 

1. JS222, eraldis 1 – puud nr 19 – 23 (5 puud); ühekordne laasimine  

2. JS223, eraldis 1 – puud nr 24 – 28 (5 puud); teada elavokste laasimise katsealana 

3. JS288, eraldis 1 – puud nr 31 – 36 (6 puud); korduv laasimine  

4. JS276, eraldis 7 – puud nr 41 – 46 (6 puud). ühekordne laasimine 

Laasimistööde kordsuse teave proovitükkidel on pärit T. Kriguli (1961) raamatust. 
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2.2. Tööd analüüsipuudega 

 

Enne langetust märgiti puudele põhjasuund. Pärast langetust mõõdeti puu kõrgus ning 

elusvõra algus. Puust järgati 3 meetrised notid, millest omakorda võeti igast noti tipust 

umbes 5-10 cm paksused analüüsikettad, alates kännust kuni ladvani, lisaks on võetud ketas 

rinnaskõrguselt. Joonisel 2 on näha laialilaotatud mudelpuud, mis seati valmis mõõtmiseks. 

Ladvaks võeti viimane meeter puul ja pandi koos paberile märgitud puu numbriga 

kilekottidesse. Ketastele märgiti põhjasuund, kanti peale puu number, tähestikulises 

järjestuses number, mis tähistas puu erinevatelt kõrgustelt võetud kettaid ja milline on ketta 

ülemine või alumine pool (näiteks 21 D). Kettaid hoiti Eesti Maaülikoolis asuvas 

külmkambris, vältimaks nende lõhki kuivamist, mis oleks seganud aastarõngaste mõõtmist. 

Joonisel 1 on näha puutüve lahtilõikus meetod, mida rakendati katsekehade saamiseks. 

Katseks valitud puude valimisel ega langetamisel töö autor kaasa ei teinud. Autori töö algas 

analüüsipuude ketaste ettevalmistamisega aastarõngaste lugemiseks. 

 

Joonis 1. Tüve lahti lõikamisskeem (Epler 2014) 
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Joonis 2. Laiali laotatud katsepuu valmis mõõtmiseks  

 

 

2.2.1. Analüüsiketaste mõõtmine 

 

Ketaste ettevalmistus aastarõngaste lugemiseks algas sellega, et suure diameetriga kettad 

lõigati mugavuse ja mahtuvuse pärast mõõtemasinasse väiksemateks. Lõikused sooritati 

põhja-lõuna suunaliselt. Kõik katsekehad lihviti algselt suure teralise lihvlindiga ja 

lõpptöötlus peeneteralisemaga. Pinna ettevalmistus oli vajalik aastarõngaste paremaks 

lugemiseks, sest töötlemine tõi hästi nähtavale aastarõngad ning lihtsustas oluliselt nende 

lugemist ja aastarõngaste täpse laiuse määramist. 

Edasine tööfaas algas ketaste aastarõngaste lugemisega Rintech’i Linttab 6™ masinaga kus 

resolutsiooniks valiti 1:1000 mm mõõtmise registreerimiseks kasutati TSAP-Win 

Professional Version 4.69h tarkvara (Rinntech 2013). Lugemist alustati koore poolt puidu 
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süü poole ja mõõtmine toimus põhja-lõuna suunaliselt. Lugemine algas sügispuiduga, sest 

puud langetati talve perioodil ning lõppes kevadpuiduga. Katsekehale märgiti skalpelliga 

trajektoor, mida mööda mõõtmine toimus. Mõõtmise lugemid põhja ja lõuna suunaliselt 

pidid ühtima. Aastarõngaste mõõtmine andis mahukasvu aastate lõikes. Mõõtmise 

raskendavateks asjaoludeks võis pidada sügispuidu ja kevadpuidu ebaselget piiri, osadel 

aastarõngaste suur tihedus ja vaigust pinda. 

 

 

2.2.2. Analüüsipuude kõrguskasvude mõõtmine 

 

Töö järgmine etapp oli puudel juurdekasvu mõõtmine. Puutöökojas saeti lintsaega SLG 6,5 

palgid keskelt pooleks, et saaks määrata männaste arvu järgatud nottidelt. Poolitatud 

palkidele märgiti puu number ja põhjasuund. Lahtilõigatud palkidel märgiti ära männaste 

kohad markeriga (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Lahtilõigatud palk koos tema juurde kuuluva kettaga  
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Männaste arv vastaval notil pidi ühtima samal kettal loetud aastarõngaste arvuga (Joonis 3). 

Ühe aasta kõrguskasvuks loeti kahe männase vahelist vahemaad. Mõõtmisel kasutati 

ehituslikku mõõdulinti ning pikkused võeti 1 mm täpsusega. Mõõtmist alustati ladvast 

viimasest kasvust. Ladva kõrguskasvud võeti koorepealt. Kahluste esinedes lõigati ka ladva 

osa keskelt pooleks, et teha kindlaks männaste arv või olemasolu. 

Kui lugemid ei ühtinud ja üle kontrollimisel ei leitud ühtegi männase alget, saeti poolitatud 

palk omakorda säsi juurest pooleks (joonis 4), et leida puuduv männas või tuli üle lugeda  

 

Joonis 4. Männaste leidmiseks omakorda pooleks saetud palk  

aastarõngad analüüsikettalt. Teise variandina kasutati säsipoolsest palgist laua lõikamist, et 

leida puudu olevaid kõrguskasvusid. Puumõõtmisel ladvast kännuni lisati ketaste paksusele 

saetee mõlemale poole (10 mm) välja arvatud ladva tipp, mis lõigati metsas kääridega. 

Kännukettale lisati üks saetee kui aastarõngaste mõõtmine oli läbiviidud ketta pealt. Suured 
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raskesti käsitletavad notid (notid A, B ,1.3) lõigati prussideks. Joonisel 5 on näha 

kännuketas, rinnakõrguselt võetud ketas ja B lõigu ketas. 

 

Joonis 5. Jämedad tüveosad on lõigatud prussideks  

Ristdateerimisega viidi männaste arv analüüsinottidelt ja aastarõngaste lugem 

analüüsiketastelt vastavusse. Kuuse puhul olid raskendavateks männaste leidmise 

asjaoludeks kuusel tekkivad vaheoksad, mis võisid vahel eksitada, et tegu on männasega. 

Mõnel puul, millel minevikus oli murdunud latv ning kasv mõneks aastaks kinni jäänud tuli 

lõigata ladva osa lintsaega pooleks, et siis määrata männased. Olukorrad kui kettalt loetud 

lugem ei ühtinud notil loetud männaste arvuga, tuli lõigata formaatsaega ristipidi, et kindlaks 

teha milliselt poolelt tuleks otsida puudu olevat männast. Joonisel 6 on näha, et männaste 

arv ei ühti kännukettalt loetud aastarõngaste lugemiga. Erinevused esinesid põhiliselt ladva 

poolsetes osades kus juurdekasvude vahed oli väiksed. Mitte ühtivad kettad loeti uuesti üle 

mõõtemasinaga, et saada aastarõngaste lugem ühtima männaste arvuga notil. Aastarõngaste 

ja kõrguskasvude erinevusi suurendas valeaastarõngaste olemasolu, mida võivad tekitada 
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näiteks põuaperioodid, hiliskülmad või lehtede langemine puult putukate või rahe kahjustuse 

tõttu, mis tingib kasvuaine vähenemise põhjustades sügispuidu rakkude tekke. (Bowyer et 

al. 2003). Kui sündmused, mis tingivad aeglase kasvu on lühiajalised, ei pruugi  

 

Joonis 6. Prussilt loetavate männaste arv ei ühti kännult loetud aastarõngaste arvuga  

valeaastarõngad tekkida, vaid tekib paksu ja õhukeseseinalised kevadpuidu rakud 

(Kozolwski ja Pallardy 1997). Valeaastarõngad okaspuudel saab eristada 

normaalaastarõngastest, uurides sügispuidult ja kevadpuidule üleminekut (Panshin ja de 

Zeeuw 1980). Ristdateerimisega korrigeeritud mõõtmisandmed sisestati Exceli 

töökeskkonda ja edasi algas andmete analüüs. Kõrguskasvude ja diameetri arvutamiseks 

kasutati järgnevat valemi kuju (6). 

c

bA

A
ah 










  (6) 
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 Regressiooni analüüsi tarbeks teisendati valem (7) järgnevale kujule.  

    











bA

A
bcah lnln  (7) 

Puude tagavarasid prooviti modeleerida sama valemiga, millega kõrguskasvu ja 

rinnasdiameetrit. Kuid antud mudel osutus ebatäpseks ja sellisel juhul kasutati järgnevat 

valemi (8) kuju: 

      32
lnlnlnexp AdAcAbav   (8) 

Valem teisendati regressioon analüüsiks järgnevale kujule (9), 

       32
lnlnlnln AdAcAbav   (9) 

Regresiooni analüüs viidi läbi statistikaprogrammi R keskkonnas (Crawley 2007). 

Konstandid kõrguse ja rinnasdimeetri valemisse määrati katsetus meetodil. Kõigile 22 

analüüsipuule arvutati kõrguskasvud, diameetri juurdekasvud ja tagavarad aastate lõikes.  

Et valemid oleks kasutatavad igale puule puistus, koostati ka igale puistule diameetri, 

kõrguse, ja tagavara kasvumudel. Selleks lisati valemisse (10) puu suurust iseloomustav 

tunnus. Parimaks tunnuseks osutus puu suhteline diameeter puistus (puu diameetri ja puistu 

diameetri suhe): 

dc

D

d

bA

A
ah 





















3,1
  (10) 

R keskkonna analüüsi jaoks teisendati valem järgnevale kujule (11), 

    




















D

d
d

bA

A
cah

3,1
lnlnlnln     (11) 
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2.2.3. Laasimisaja kindlaks määramine 

 

Analüüsipuude lahtilõikusel ülejäänud materjalist, sorteeriti välja A noti lauad, mida kasutati 

laasimise tunnuste välja selgitamisel. Selleks saeti välja katsekehad kas oksa lähedalt või 

läbi oksa. Sellega määrati kindlaks kas puu on laasitud või laasimata. Eelnevalt oli teada, et 

laasitud olid kõik kuused (puud nr 24-27) väljaarvatud puu nr 28, mis valiti võrdlemaks 

laasitud puude kasvu laasimata omaga. Katsekehad, mille laasimise tunnused olid hästi 

määratavad, piisas ühest katskehast, ebaselgematelt võeti terve laua peale mitu näidist. 

Järgmiseks etapiks oli saadud katsekehade pindade lihvimine, et lihtsustada aastarõngaste 

lugemist. Pärast lihvimist loeti aastarõngad oksa tipuni. Peenemad aastarõngad loeti lihtsuse 

ja eksimuste vähendamiseks Linttab masinal. Kettale märgiti iga 10 aastarõnga järel märk, 

mis pidi lihtsustama hilisemat kontrollimist. Kuna laasimise hetkel eemaldatakse oks koore 

lähedalt, tuli oksa tipust võtta veel paar aastarõngast edasi, seda kohta märkis tavaliselt oksa 

üldpildist tumedam osa. Joonisel 7. on näha kuidas määrati katsekehalt laasimisaasta. 

 

Joonis 7. Laasimisaasta kindlaks määramine  

Mõõdetud tulemused on näha tabelis 3. 
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Tabel 3. Arvutatud laasimisaeg katsepuudel 

Puu Kvartal Laasimisaasta  

23 222 1935-1937 

26 223 1939 

34 288 1935-1937 

43 276 1938-1939 

46 276 1938-1939 

 

 

2.2.4. Laasimise mõju puu diameetri, kõrguse ja mahu kasvule 

 

Analüüsi võeti 6 aastat enne laasimist ja 6 aastat pärast laasimist. Laasimisaasta jäeti välja, 

sest ei ole selge kas laasimine tehti kevadel või sügisel. Et kasvu muutumist ajas seoses 

kasvuiseärasutega, erinevate ilmatingimustega ja muude põhjustega elimineerida, kasutati 

analüüsis alljärgnevaid samme. Iga aasta kohta leiti kõikidele proovialadele eraldi 

mudelpuude keskmised kõrgused, diameetrid ja mahud. Seejärel leiti kõikide aastate kohta 

igale puule hälbed ehk erinevused aritmeetilisest keskmisest (12): 

xxHälve  , (12) 

kus  Hälve  – puu diameetri, kõrguse või tüvemahu erinevus aritmeetilisest keskmisest; 

 x  – puu diameeter, kõrgus või tüvemaht; 

 x – mudelpuude aritmeetiline keskmine diameeter, kõrgus või tüvemaht. 

Järgmisena arvutati hälvete muutumised iga aasta kohta. Seejärel arvutati igale 

analüüsipuule nii enne laasimist kui peale laasimist toimunud hälvete muutuste keskmine 

(13): 

 

n

HälveHälve
zHälve

aa 


1
, (13) 

kus  zHälve – puu diameetri, kõrguse või tüvemahu aastane muut; 

Hälve  – puu diameetri, kõrguse või tüvemahu erinevus aritmeetilisest keskmisest; 

 n  – aastate arv. 

Järgnevalt leiti igale mudelpuule keskmiste hälvete vahed peale laasimist ja enne laasimist 

ning grupeeriti saadud tulemused kahte gruppi – laasitud puud ja laasimata puud. Järgnevalt 
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teostati dispersioonanalüüs selgitamaks kas kasvavate puude laasimine mõjutab puu 

diameetri, kõrguse ja mahu kasvu.  
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3. Tulemused 
 

3.1. Analüüsipuude kõrguskasvumudel 
 

Kõrguskasvumudelite analüüsimiseks leiti kõikidele puudele parameetrid ja karakteristikud, 

mille järgi arvutati kõrgus. Igale puule koostati kasvukõver mõõdetud tulemustest ja 

mudeliga arvutatud tulemustest ning võrreldi neid omavahel. Järgnevas tabelis 10 on 

väljatoodud mudeli jaoks arvutatud parameetrid ja karakteristikud. 

Tabel 4.  Kõrguskasvumudeli regresioonanalüüsi parameetrid ja karkterisikud 

Puu 

nr. Puu Tunnus a b c R² SE p-väärtus 

19 MA Laasimata 8,48849 24 2,453234 0,9977 0,04527 <0,0001 

20 MA Laasimata 8,425426 23 2,341064 0,9992 0,02466 <0,0001 

21 MA Laasimata 8,2496 10 3,610827 0,9976 0,03915 <0,0001 

22 MA Laasimata 8,622737 62 1,451703 0,9984 0,03443 <0,0001 

23 MA Laasitud 8,497085 27 2,156248 0,9961 0,05518 <0,0001 

24 KU Laasitud 8,364422 10 4,151054 0,9971 0,05224 <0,0001 

25 KU Laasitud 8,7861 23 3,5116 0,9961 0,6809 <0,0001 

26 KU Laasitud 8,55067 23 2,66861 0,995 0,06872 <0,0001 

27 KU Laasitud 8,3195 16 2,87886 0,9914 0,08113 <0,0001 

28 KU Laasimata 8,61919 32 2,11774 0,9912 0,1007 <0,0001 

31 MA Laasimata 8,679627 46 1,939012 0,9981 0,0398 <0,0001 

32 MA Laasimata 8,798522 73 1,581487 0,998 0,04421 <0,0001 

33 MA Laasimata 8,44814 21 3,39293 0,9924 0,08493 <0,0001 

34 MA Laasitud 8,817207 46 2,196649 0,9986 0,0358 <0,0001 

35 MA Laasimata 8,96395 93 1,60326 0,9946 0,06771 <0,0001 

36 MA Laasitud 8,855068 61 2,082591 0,9994 0,02401 <0,0001 

41 MA Laasimata 8,506246 13 4,174795 0,9993 0,02387 <0,0001 

42 MA Laasitud 8,364903 1 40,076812 0,9975 0,04951 <0,0001 

43 MA Laasitud 8,59692 28 2,5056 0,9953 0,06706 <0,0001 

44 MA Laasimata 8,393427 5 9,161298 0,9991 0,02737 <0,0001 

45 MA Laasimata 8,675933 25 2,690804 0,9983 0,03833 <0,0001 

46 MA Laasitud 8,45002 3 14,78696 0,9978 0,04649 <0,0001 
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Mõõdetud ja arvutatud kõrgused kattuvad hästi, mis tõestab mudeli sobivust. Joonisel 8 ja 9 

on graafiliselt näidatud analüüsipuude 19 ja 24 kasvukõverad, millest 19 puu on mänd ja 24 

on kuusk. 

 
Joonis 8. Kõrguse kasvumudel analüüsipuule nr. 19 

Joonis 9. Kõrguse kasvumudel analüüsipuule nr. 24 
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Kõrguse kasvumudelid kõikidele analüüsipuudele on illustreeritud joonistel 10-13. Joonised 

jagunevad kvartalite kaupa, kus punktiirjoonega on märgitud laasitud ja pidevajoonega 

laasimata puud.  

Joonis 10. Kvartali 222 eraldis 1 analüüsipuude kõrguskasvumudelid puudele 19-23 

Antud töö tulemusena selgus, et üldiselt oli laasitud puude kõrguskasv sama, mis laasimata 

puudel. Analüüsides männi kvartalite JS222, JS288 ja JS276 kasvumudeleid võib väita, et 

laasimine on mõjutnud männipuude kõrguskasvu vähe. Pärast laasimist 1936-1939. aastal 

on kõik männi puud kasvanud sama tõusu tempoga edasi. Erandina eristub kvartal 288 puu 

nr 34, mille kasv on liikunud pärast laasimistöid tõusvas joones. Teiste puude puhul pole 

muutused märgatavad. 
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Joonis 11. Kvartali 288 eraldis 1 analüüsipuude kõrguskasvumudelid puudele 31-36 

 

Joonis 12. Kvartali 276 eraldis 7 analüüsipuude kõrguskasvumudelid puudele 41-45 
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Joonis 13. Kvartali 223 eraldis 1 analüüsipuude kõrguskasvumudelid puudele 24-28 

Nii nagu männi kõrgused pole kuuse kõrgused mõjutatud laasimisest. Kuuskedest olid 

laasitud puud 24-27 ja 28 oli võetud võrdluseks. Analüüsides joonist on näha, et ei toimunud 

kasvu muutust laasimisjärgsel perioodil. 

Puistule arvutati ka universaalne puude kasvumudel (10), mis arvestab puu suhtelise 

suurusega puistus. Tabelis 5 on mudelile saadud karakteristikud ja parameetrid. 

Tabel 5. Universaalne kasvumudel puistule 

Kvartal Puu a b c d R² SE p-väärtus 

222 MA 8,462062 28 2,093867 -0,02169 0,9891 0,09155 <0,0001 

223 KU 8,58797 27 2,52365 -0,55089 0,965 0,14499 <0,0001 

276 MA 8,53903 16 3,71769 0,32698 0,9786 0,1388 <0,0001 

288 MA 8,91476 70 1,797292 0,453397 0,9829 0,1251 <0,0001 
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3.2. Analüüsipuude diameetrikasvumudel 
 

Sama valemit kasutati ka rinnasdiameetri arvutamisel, asendades kõrguse väärtused 

diameetriga. Kõik arvutused on tehtud ilma kooreta. Tabelis 11 on väljatoodud 

rinnasdiameetrile arvutatud parameetrid ja karakteristikud. Rinnasdiameetri mõõdetud ja 

arvutatud kasvumudelid langesid hästi kokku, tõestades mudeli sobivust. 

Tabel 6. Rinnasdiameetrile arvutatud parameetrid ja karakteristikud 

Puu nr. Puu Tunnus a b c R² SE p-väärtus 

19 MA Laasimata 4,212242 30 2,354617 0,9952 0,04949 <0,0001 

20 MA Laasimata 3,69554 17 2,75882 0,9706 0,1134 <0,0001 

21 MA Laasimata 3,951246 9 4,460867 0,9961 0,04343 <0,0001 

22 MA Laasimata 4,43708 69 1,76408 0,9963 0,05063 <0,0001 

23 MA Laasitud 3,9534 9 4,46747 0,9957 0,4224 <0,0001 

24 KU Laasitud 3,552866 1 31,63247 0,9956 0,04335 <0,0001 

25 KU Laasitud 3,91029 1 48,76108 0,9898 0,08616 <0,0001 

26 KU Laasitud 3,74785 1 40,30363 0,9868 0,1059 <0,0001 

27 KU Laasitud 3,54338 1 32,62823 0,9741 0,1099 <0,0001 

28 KU Laasimata 3,66616 1 36,56386 0,9955 0,0509 <0,0001 

31 MA Laasimata 3,77918 16 3,66344 0,9654 0,139 <0,0001 

32 MA Laasimata 3,67566 1 37,98584 0,9821 0,1105 <0,0001 

33 MA Laasimata 3,320436 1 45,49763 0,9947 0,05602 <0,0001 

34 MA Laasitud 3,93783 31 2,76825 0,9947 0,05364 <0,0001 

35 MA Laasimata 3,730453 1 48,928 0,995 0,05797 <0,0001 

36 MA Laasitud 4,13857 51 2,44952 0,9932 0,06536 <0,0001 

41 MA Laasimata 3,68093 4 11,0274 0,986 0,08096 <0,0001 

42 MA Laasitud 3,72426 10 3,63776 0,9744 0,07197 <0,0001 

43 MA Laasitud 3,600054 2 18,50739 0,9916 0,05613 <0,0001 

44 MA Laasimata 3,70584 9 5,88771 0,9823 0,0889 <0,0001 

45 MA Laasimata 4,03045 8 6,35704 0,9942 0,06102 <0,0001 

46 MA Laasitud 4,03786 27 2,63196 0,9904 0,0607 <0,0001 

 

Joonistel 14 ja 15 on näha rinnasdiameetrile lineaar regresiooniga arvutatud ja mõõdetud 

tulemusi. Mõlemad kõrguskõverad on küllaltki sarnased. Puu nr 35 on mänd ja puu nr 28 on 

kuusk.  
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Joonis 14. Rinnasdiameetri kasvumudel analüüsipuule nr. 35 

Joonis 15. Rinnasdiameetri kasvumudel analüüsipuule nr. 28 
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Rinnasdiameetrile arvutatud analüüsipuude kasvumudelid on järgnevatel joonistel 16-19. 

Joonised on jaotatud kvartalite kaupa, kus punktiirjoonega on märgitud laasitud ja 

pidevajoonega laasimata puud. Puudel 19 ja 21 on kasv olnud võrdne, mille tõttu on joonisel 

nende eristamine keeruline. 

 

 

Joonis 16. Kvartali 222 eraldis 1 rinnasdiameetri kasvumudel puudele 19-23 
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Joonis 17. Kvartali 288 eraldis 1 rinnasdiameetri kasvumudel puudele 31-36 

 

Joonis 18. Kvartali 276 eraldis 7 rinnasdiameetri kasvumudel puudele 41-46 
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Joonis 19. Kvartali 223 eraldis 1 rinnasdiameetri kasvumudel puudele 24-28 

Joonistest 16- 18 on näha, et diameetri juurdekasvus ei ole esinenud muutusi, ning diameeter 

on suurenenud pärast laasimist reeglipäraselt. Joonis 19, mis näitab laasitud kuuskede 

diameetri juurdekasvu on kahe puu kasv olnud suurem kui laasimata puul (nr 28) ja kahel 

puul on olnud kasv väiksem kui laasimata puul. Joonistel on näha, et puud kasvavad puistus 

väga erinevalt, mõned on nooremas eas kiirema kasvuga ja vanemas eas aeglasema. Seevastu 

teised puud on vastupidiste kasvu muutustega. 

Tabelis 7 on toodud välja universaalse kasvumudeli (10) karakteristikud ja konstandid 

rinnasdiameetri arvutamiseks. Kuuse diameetri arvutamisel koefitsent d ei anna väga olulist 

mõju nende andmete järgi. 

Tabel 7. Universaalne kasvumudel puistule  

Kvartal Puu a b c d R² SE p-väärtus 

222 MA 4,080068 25 2,438533 1,04324 0,9703 0,1247 <0,0001 

223 KU 3,66723 1 37,38152 -0,07159 0,965 0,1449 <0,0001 

276 MA 3,66137 5 8,60165 0,98368 0,9588 0,1329 <0,0001 

288 MA 3,79705 11 5,31091 0,94814 0,9628 0,1525 <0,0001 
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Kasutades ülalpool toodud diameetri kasvumudelit (10) (tabel 7) arvutati kluppimisandmete 

järgi igale puule üksikpuu rinnasdiameeter kluppimisaastale ning sellele eelnevale. 

Kluppimine toimus kvartalil JS222 2012. aastal, kvartalitel JS276 ja JS288 2015. aastal 

Seejärel leiti mõlema aasta kohtaigale puistule ruutkeskmine diameeter ning selle kaudu leiti 

puistu diameetri juurdekasv (DA-DA-1). Antud töös koostatud valemiga saadi tulemuseks 

JS222 0,1345 cm/a, JS288 0,121 cm/a, JS276 0,121 cm/a. Viimati leitud juurdekasvud töös 

võrreldi Andres Kiviste Eesti riigimetsa puistute diameetri vanuseridade differentsmudeliga 

(Kiviste ja Kiviste 2009) arvutatud diameetri juurdekasvuga. Tulemuseks saadi JS222 

0,1202 cm/a., JS288 0,106 cm/a, JSS276 0,095 cm/a. Ühel kvartalil (JS222) oli antud töös 

leitud mudeli järgi arvutatud diameetri juurdekasv suurem kui Kiviste mudeliga arvutatud 

juurdekasv. Ülejäänud juhtudel oli tulemus vastupidine. Kõikidel juhtudel oli erinevus üle 

10%. 

 

 

3.3. Analüüsipuude tagavara kasvumudel 
 

Tagavara arvutamisel analüüsipuudele kasutati sama valemit, mis kõrgusele ja 

rinnasdiameetrile. Jooniste koostamisel selgus, et antud valem ei sobi tagavarade 

modeleerimiseks. Mudel sobis üksikutele puudele, aga mitte kõigile, sellepärast võeti 

kasutusele uus valem, millega arvutati kõigile proovitükkidele uued tagavarad. Vana mudel 

küll suutis puu kasvu noores eas järgida rahuldavalt, aga puu vanemaks saades muutus see 

ebatäpsemaks. Joonisel 20 ja 21 on näha lineaarfunktsiooniga arvutatud tüvemahtu puule 32 

ning 27, joonistelt näeb, et proovitud mudeli kuju ei ühildu mõõdetud väärtusetga.  
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Joonis 20. Arvutatud ja mõõdetud tüvemaht analüüsipuule nr 32  

 

Joonis 21. Arvutatud ja mõõdetud tüvemaht analüüsipuule nr 27  
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Kõikidele analüüsipuudele leiti valemi 9 põhjal R keskkonnas parameetrid ja 

karakteristikud, mis on näidatud tabelis 8. Tüvemahud arvutati lineaarregresiooni valemiga 

iga aasta kohta. 
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Tabel 8. Tüvemahule arvutatud karakterisitkud ja parameetrid 

Puu nr. Puu Tunnus a b c d R² SE p-väärtus 

19 MA Laasimata -18,47738 5,87237 -0,22196 -0,03556 0,9995 0,03924 <0,0001 

20 MA Laasimata -18,47738 5,87237 -0,22196 -0,03556 0,9995 0,03924 <0,0001 

21 MA Laasimata -21,10135 8,340087 -0,76856 -0,00733 0,9991 0,04979 <0,0001 

22 MA Laasimata -6,24915 -4,97033 2,76034 -0,29885 0,9995 0,04464 <0,0001 

23 MA Laasitud -25,79539 12,80338 -2,15603 0,13279 0,9998 0,02354 <0,0001 

24 KU Laasitud -33,32709 17,43848 -3,13655 0,19778 0,999 0,05228 <0,0001 

25 KU Laasitud -12,78575 -4,8687 3,97164 -0,50538 0,9991 0,6192 <0,0001 

26 KU Laasitud -41,1281 21,671 -3,8245 0,2271 0,9974 0,1099 <0,0001 

27 KU Laasitud -54,6549 35,4616 -8,06528 0,63344 0,9979 0,07357 <0,0001 

28 KU Laasimata -40,1215 21,4885 -3,8574 0,2325 0,9988 0,06373 <0,0001 

31 MA Laasimata 19,59968 6,61668 -0,59002 0,01565 0,999 0,058 <0,0001 

32 MA Laasimata -41,79436 24,62055 -5,26976 0,041069 0,9969 0,1094 <0,0001 

33 MA Laasimata -32,8396 13,54839 13,54839 -1,7308 0,9981 0,08623 <0,0001 

34 MA Laasitud -19,78305 5,07514 0,0915 -0,05872 0,9996 0,0412 <0,0001 

35 MA Laasimata -43,18414 21,95927 -3,81179 0,23099 0,9984 0,08057 <0,0001 

36 MA Laasitud -8,30315 -4,9272 2,74007 -0,28457 0,999 0,06153 <0,0001 

41 MA Laasimata -38,78555 21,04071 -4,07872 0,2913 0,9993 0,0461 <0,0001 

42 MA Laasitud -24,67618 11,89299 -1,96432 0,11891 0,9986 0,04925 <0,0001 

43 MA Laasitud -43,8128 25,85214 -5,45844 0,41354 0,999 0,04987 <0,0001 

44 MA Laasimata -49,40046 29,75275 -6,50097 0,51402 0,9993 0,04452 <0,0001 

45 MA Laasimata -28,8832 12,56844 -1,62567 0,06246 0,9999 0,02422 <0,0001 

46 MA Laasitud -33,76318 17,22371 -3,0908 0,20726 0,9996 0,03283 <0,0001 
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Puudele mudeliga arvutatud ja mõõtmisel saadud tüvemahud kattusid hästi. Joonisel 22 on 

välja toodud puu nr 44 maht. Mudel sobib arvutamaks tüvemahtu. 

 

Joonis 22. Arvutatud ja mõõdetud tüvemaht analüüsipuule nr 44  
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Joonis 23 näitab kuuse tüvemahu arvutatud ja mõõtmisel  saadud tulemuste kattuvust. Mudel 

sobib kuuse tüvemahtude arvutamiseks üksikpuudel. 

 

Joonis 23. Arvutatud ja mõõdetud tüvemaht analüüsipuule nr 26  

Tabelis 9 on välja toodud universaalne puistutagavara arvutmiseks karakteristikud ja 

parameetrid. 

Tabel 9. Universaalse kasvumudeli parameetrid ja karakteristikud 

Kvartal Puu a b c d R² SE p-väärtus 

222 MA -19,1896 6,98841 -0,59904 1,93761 0,9817 0,2562 <0,0001 

223 KU -30,6776 12,8922 -1,37325 -0,15586 0,9759 0,3128 <0,0001 

276 MA -25,4616 9,73634 -0,91932 2,20254 0,9841 0,2265 <0,0001 

288 MA -24,7484 8,80116 -0,75409 2,15283 0,977 0,3133 <0,0001 

 

Kõigile analüüsipuudele kirjeldati mahuküpsus, mis on puu maksimaalne keskmine aastane 

juurdekasv (Padari ja Muiste, 2003). Mahuküpsuse punktiks on jooksva juurdekasvu 

lõikumis punkt keskmise juurdekasvuga. Joonisel 22 on näha kuuse mahuküpsuse punkt oli 

80 aastaselt ja sellel hetkel oli puu juurdekasv 0,00854 m3/a.  

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

M
ah

t,
 m

3

Vanus, a

26

Puu 26
valemiga



 42   

 

 

Joonis 24. Kvartali nr 223 puu nr 25 mahuküpsuse punkt 

Kuuskede analüüsipuude mahuküpsus ja vanus on toodud tabelis 7. Kuuse keskmine 

mahuküpsus 223 kvartalil on 86 aastat ja keskmine mahu juurdekasv 0,00759 m3/a. Kuuse 

kõige suurem mahuküpsuse aegne (71 aastat) keskmine mahu juurdekasv on 0,00851 m3. 

Männil tuli arvutustega välja, et enne raiet oli mahuküpsus saavutatud kahel puul (21 ja 33). 

Puul 21 oli mahuküpsuse aeg 72 aastat ja keskmine mahu juurdekasv 0,01302 m3/a. Puul 33 

olid vastavad näitajad 107 aastat ja 0,00365 m3/a. Ülejäänud mändidel mahuküpsus osutus 

suuremaks kui raiumisaegne vanus. Üksikpuu mahuküpsust ei saa ülekanda otse puistule. 

Puistu mahuküpsus on tunduvalt madalam kui lõppraiesse jõudvate üksikpuude 

mahuküpsus, sest puistus olevate puude arv muutub – noores eas on puistus mitmeid kordi 

rohkem puid kui lõppraie eas. 

Tabel 10. Kuuse analüüsipuude mahuküpsus ja vanus 

Puu nr. Puu Tunnus Vanus, a Maht, m3 

24 KU Laasitud 92 0,00818 

25 KU Laasitud 80 0,00854 

26 KU Laasitud 91 0,00762 

27 KU Laasitud 76 0,00570 

28 KU Laasimata 91 0,00793 
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3.4. Laasimise mõju puu diameetri, kõrguse ja mahu kasvule 

 

Analüüsi võeti 6 aastat enne laasimist ja 6 aastat pärast laasimist. Laasimisaasta (JS223 – 

1939, JS222 – 1936, JS276 – 1936, JS288 – 1939) jäeti välja, sest ei ole selge kas laasimine 

tehti kevadel või sügisel. Et kasvu muutumist ajas seoses kasvuiseärasutega, erinevate 

ilmatingimustega ja muude põhjustega elimineerida, kasutati analüüsis vastava aasta 

analüüsipuude tunnuste erinevust aritmeetilisest keskmisest.  

Selgitamaks kas kasvavate puude laasimine mõjutab puu diameetri, kõrguse ja mahu kasvu, 

kasutati dispersioonanalüüsi. Analüüs teostati igale proovialale eraldi. Kõikidel juhtudel 

usaldusväärset erinevust laasitud puude ja laasimata puude tunnuste hälvete muutumises ei 

saadud. Olulisuse tõenäosused (p-väärtused) olid kõikidel juhtudel suuremad kui 0,05 ning 

seega ei saa väita, et laasitud puude ja laasimata puude kasvud on erinevad. Seega laasimise 

mõju kasutada olevate andmete järgi ei õnnestunud tõestada. Olulisuse tõenäosused on 

esitatud tabelis 11. 

Tabel 11.. Dispersioonanalüüsi olulisuse tõenäosused laasimise mõju uurimisel diameetri, 

kõrguse ja mahu kasvule proovialade kaupa 

Prooviala Diameeter Kõrgus Maht 

JS223 – 1 0,2969 0,8270 0,2598 

JS222 – 1 0,9391 0,2093 0,6784 

JS276 – 7 0,2190 0,3356 0,3356 

JS288 – 1 0,8925 0,5018 0,5018 
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4. Arutelu 

 

4.1. Laasimise mõju puu juurdekasvule  

 

Laasimist käsitlevas kirjanduses kehtib üldine seisukoht, mille järgi kuivanud okste 

laasimine ei avalda mõju puu juurdekasvule. Mõned autorid aga väidavad, et kuivanud okste 

laasimisel esineb mõningaid juurdekasvu soodustavaid nähtusi. M. Kienitz (1876), Mayer-

Wegelin (1936), P. G Krotkevits (1955) jt. märgivad laasitud puudel diameetri juurdekasvu 

paremat jaotust puutüvel. Seda põhjustab võrast laskuvate toitemahlade takistamatu 

liikumine pärast kuivade okste laasimist ja oksahaavade kinnikasvamist. Paljudel puuliikidel 

jääb oksa kuivamisel oksa tüükaosa (ca 1 cm ulatuses) aastaiks elavaks ning toitub puu arvel. 

P. G. Krotkevitsi (1955) jt. järgi võib selliste okste laasimisega tõsta vähesel määral puu 

kõrguse juurdekasvu. Mainitud juurdekasvu soodustavate tegurite mõju on aga väike ja neil 

on seetõttu peamiselt teoreetiline tähtsus. (Krigul 1961) 

Hawley ja Clapp toovad oma raamatus välja, et laasimine põhjustab mõnikord puul kasvu 

aeglustumist ja puidurikete teket nagu näiteks sissekasvanud koor, vaigupesasid, puu 

värvuse muutmist ja kõdunemist. Aga tehes seda õiges ulatuses ja optimaalselt taastub 

puukasv teatud ajaperioodi jooksul (Hawley, Clapp 1935) 

 

 

4.2. Puu elavokste laasimise mõju erinevate tunnuste juurdekasvule 

 

1930. aastatel lõi Teodor Krigul (1961) laasimise mõju  hindamiseks kõrguse juurdekasvule 

mitmed proovialad kus leiti aasta keskmised kõrguse kasvud. Andmeid analüüsides selgus, 

et laasitud ja laasimata puude kõrguste juurdekasvude erinevus on pärast laasimist väike.  

Krigul (1961) pidas saadud tulemustest tingituid erinevusi pigem juhuslikeks kui laasimisest 

põhjustunutest Antud  magistritöös ei tuvastatud samuti statistiliselt usaldusväärset  

laasimise mõju kõrguse juurdekasvule.  
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Samuti järeldas Krigul (1961), et laasimata ja laasitud analüüsipuude keskmised 

rinnasdiameetrid on väga ühetaolised. Käesolev magistritöös samuti ei tuvastatud erinevusi 

rinnasdiameetrites.  

Mõnel juhul tuvastas Krigul (1961), et laasitud puude rinnasdiameetri juurdekasv langeb 

pärast laasimist samal aastal väga vähesel määral ning taastub kolmandal aastal ning 

järeldas, et noortes männipuistutes (15- 20 a.) on rinnasdiameetri juurdekasvu langus üsna 

tähtsusetu , kui laasitakse ca 20-30 % võrast  

Istandustes läbiviidud laasimiskatsetest tuli välja 35% juhtudest oli puul kasv suurem kui 

enne laasimist, 55% puudest suurenes kasv laasimisjärgselt. Suurim kasvunäitaja oli 10 mm. 

Ja 10% katsekehadest ei näidanud tulemused kasvu ega langust. (Giefing et al. 2004) 

Diameetri kasv noortes männi puistutes on suurem tüve alumises osas seevastu küpses eas 

puistutes on vastupidine olukord. Seetõttu puu tüvi omandab teatud vormi või kuju, mida 

saab kirjeldada kui tüvemoodustajat, mis näitab diameetri suurenemist juurekaelast kuni 

tipuni (Veli-Pekka Ikonen et al 2006.). Diameetri kasvule aitavad kaasa harvendusraied, 

millega parandatakse valitud puude positsioone puistus nende parema väljatuleku 

saavutamiseks. Harvendust tuleks teha nooremas eas puistule kus kasv on kiirem.  

Antud töö uuritud ala JS223 eraldus 1 on kirjeldatud T. Kriguli raamatust ja andmed on 

toodud välja järgnevates lõikudes. 

Elavokste laasimise mõju kuuse kõrgus juurdekasvule uuriti EPA õppe- ja kaitsemajandi 

laasimiskatsealadel kvartaliltel nr. 223 lit. a ja nr 254 lit. b. Kuusepuistu kvartalil nr. 223 lit. 

a. on kultiveeritud 1926. aastal 7-10 a. vanuste mätastaimede istutamisega. Laasimise ajal 

1939. aastal oli puistu koosseis 7 Ku 2 Ks 1 Mä, keskmine kõrgus 6 m, keskmine 

rinnasdiameeter 6 cm, täius 1,0, boniteet- I, tüüp- jänesekapsakuusik. Kask on tekkinud 

loodusliku uuendusena ja esineb suuremal hulgal litera idapoolses osas. (Krigul 1961)  

Kvartalil nr. 223 lit. a kuusepuistus teostati valiklaasimist 1939. aasta kevadel, kõrvaldades 

20-25 % võrast. (Krigul 1961)  

Juurdekasvu selgitamiseks langetati analüüsipuid mõlemalt kvartalilt, kusjuures laasimata ja 

laasitud analüüsipuud valiti võimalikult ühesuguste mõõdete ja haabitusega. Mõõtmist 

teostati kolmeaastaste perioodide järel, kusjuures igal aastal mõõdeti ühtlasi kõrguse 

juurdekasvud. Viimaseid ei kasutatud otseselt kõrguse kasvukäigu määramiseks, kuna 
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kuuskedel on vaheokste esinemise tõttu aastakasvude eraldamine raskendatud ja isegi 

hoolika töö tõttu põhjustab eksimist. (Krigul 1961)  

Laasimisele järgneva kahe perioodi vältel võib laasitud puude kõrguse juurdekasvus märkida 

minimaalset tõusu. Laasitud ja laasimata puude kõrguse juurdekasvude vahed on aga 

väikesed. Järelikult on kuuse elavokste laasimine kvartalil nr. 223 puude kõrguse kasvu väga 

vähe soodustanud. Rinnasdiameetri juurdekasvu vähenemine on aga niivõrd väike, et see ei 

ole praktilise tähtsusega (Krigul 1961)  

Kõrguse kasvu ega rinnasdiameetri kasvu muutumist ei täheldanud ka autor antud 

uurimustöös. 

Sama tulemust kajastatakse uurimustöös “Hariliku kuuse laasimise mõju puu kasvule ja 

saematerjali hindamisele Soomes“, et alumiste elavoksade eemaldamine ei suurenda 

diameetri juurdekasvu puul, ega ka kõrguse juurdekasvu. Laasimisel ei olnud ka 

märkimisväärset efekti tüvemoodustajale, mis väljendus rinnasdiameetri ja palgi ülemise osa 

diameetri vahena (Mäkinen et al. 2014).  
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Kokkuvõte 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli modelleerida laasitud ja laasimata mändide ning kuuskede 

kasvu analüüsipuude andmetel. Töös otsiti sobivat mudelit paljude seast ning valiti 

sobivaimad välja kasvu kirjeldamiseks. Kirjeldatud on kõrguse, rinnasdiameetri ja mahu 

kasvu ning leiti ka mahuküpsus puudele. Lisaks leidsis kasutust töös ka universaalne mudel, 

mis arvestab puu suhtelise suurusega puistus. Parimaks tunnuseks osutus puu suhteline 

diameeter puistus (puu diameetri ja puistu diameetri suhe). 

Töös esitatakse kirjanduslik ülevaade laasumisest, laasimisest ja erinevatest Euroopas 

kasutatud kasvumudelitest.  

Analüüsipuud langetati 2014. aasta talveperioodil Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast 

kvartalitelt JS222, JS223, JS276 ja JS288. Kvartalitel teostati T. Kriguli poolt (JS223 – 1939, 

JS222 – 1936, JS276 – 1936, JS288 – 1939) elavokste laasimise katseid. Nendelt 

katseealadelt valti antud uurimistöösse 22 puud, millest 17 olid männid ja 5 kuused. Puudest 

järgati iga 3 meetri tagant notid ja nende tipust 5-10 cm analüüsikettad, kokku saadi 45 kuuse 

ketast ja 163 männi ketast. Analüüsiketastelt mõõdeti aastarõngad koore poolt säsise, 

aastarõngaid tuli kuusel kokku 5924 ja männil 25 723 kirjet. Hiljem mõõdeti nottide ja ladva 

juurdekasvud, kokku loeti kõrguskasvusid 2333.  

Saadud tulemuste järgi leiti laasimise mõju puude kasvule. Antud töös selgus, et laasimine 

ei ole mõjutanud puude kõrguskasvu, puude kasvus ei ole pärast laasimistööde teostamist 

märkimisväärseid tõuse. Samuti ei ole laasimine mõjutanud mändide rinnasdiameetrite 

kasvu. Tüvemahtudes, diameetris ja kõrguses ei esineud märkimisväärseid muutusi pärast 

laasimis töid. Laasitud ja laasimata puuude kasvu võrdlemisel kasutati dispersioonanalüüüsi 

ja leiti, et statistiliselt olulist erinevust laasitud ja laasimata puude kasvul ei täheldadud        

(p-väärtus > 0,05). 

Antud proovitükkidelt saadud tulemusi saab samastada Kriguli ja Mäkineni uurimustöödega, 

kus järeldati, et laasimine ei suurenda puu kõrgust ega diameetrit. Küll on laasimisel suur 

mõju oksavaba tarbetüve suurenemisel. 
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Growth modeling of pruned Scotch pine (Pinus Sylvestris L.) and 

Norway spruce (Picea abies (L.)Karst.) 
Summary 

The aim of this thesis was to model pruned and unpruned pine and spruce tree growth by 

measuring analyze tree data. The study looked for a suitable model for the work and it was 

chosen among many well suited models to describe the growth. This study describes height, 

breast height diameter, volume growth and also maturity volume. In addition the study found 

a universal model, which takes into account the relative size of the tree stand. Best feature 

turned out to be tree relative diameter in stand (tree diameter and stand diameter ratio). 

The study gives an overview of the natural pruning, pruning and different growth models 

used in Europe. 

The felling of the analyze trees took place in winter 2014 in Järvselja Training and 

Experimental Forest District on compartments  JS222, JS223, JS276 and JS288. In the 

compartments a live branches pruning test was carried out by T. Krigul (JS223-1939, JS222-

1936, JS276-1936, JS288- 1939). From those test areas 22 trees were selected for this study, 

17 of them were pine trees and 5 were spruces. The trees were cut to 3 meter long logs and 

from the top a 5-10 cm sample disk was cut, a total of 45 spruce and 163 pine disks were 

collected. The sample disk annual growth rings were measured from bark to pith, the annual 

growth rings of spruce had total of 5924 and pine had 25,723 entries. Later the branch whorls 

was measured from the logs and treetops. Total count was 2333 branch whorls. 

The obtained results of pruning effects to tree was determined. This study showed that 

pruning does not affect the height of the tree growth, tree growth has no significant increase 

after pruning. Pine trees breast height diameter had also no affect after pruning. Volume, 

diameter and height had no significant changes after pruning. Comparing the growth of 

pruned and unpruned tree growth analysis of variances was used and it was found that a 

statistically significant differences on the tree growth was not found on either trees (p-value> 

0,05). 

The results of this study can be equated to Krigul and Mäkinen research results. Both 

concluded that pruning does not increase the height or diameter of the tree. Nevertheless the 

impact of pruning to large knot-free stem is highly valued. 
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