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Sissejuhatus 

 

Käesolev uurimis-arendustöö „Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile“ (leping 

nr 3-2_8/23-5/2012) valmis SA Erametsakeskus tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse rahalisel toel Eesti Maaülikooli maaehitus- ja metsandusinstituudi teadurite töö 

tulemusel perioodil juuli 2012 kuni märts 2014. Projekti täitjad olid: 

1) Professor Peeter Muiste, PhD,  projekti juht 

2) Lektor Regino Kask, MSc 

3) Lektor Vahur Kurvits, MSc 

4) Lektor Risto Mitt, MSc 

5) Teadur Allar Padari, MSc 

6) Nooremteadur Valdek Tamme 

Puidu kvaliteediastme määravad esmajoones puidus esinevad oksad, mille rohkusest ja 

iseloomust sõltub kõrgekvaliteediliste metsamaterjalide hulk. Üks tähtsamaid ja 

vajalikumaid vahendeid kvaliteetse puidu tootmiseks on kasvavate puude õigeaegne 

laasimine. Sellest tulenevalt oli käesoleva uurimuse eesmärk teha kindlaks, kuidas puude 

laasimine mõjutab männi- ja kuusepuidu omadusi ja kvaliteeti. Projekti eesmärgiks oli ka 

anda majanduslik hinnang laasitud puude oksavaba toorme kasutamisele puidutööstuses 

ning erinevate tööriistade ja tehnoloogiliste võtete kasutamise efektiivsusele puude 

laasimisel.  

Antud uurimus tehti põhjusel, et sageli pole naabermaade uurimistulemused looduslike 

tingimuste erisuse tõttu otseselt üle võetavad. Seega vajatakse kohapealseid uuringuid antud 

küsimuses.  



 

 

1. Metoodika 

 

1.1. Välitööd 

 

a.  Välitööd vanade katsealade ülemõõtmiseks, mudelpuude valikuks 

Kasvavate puude laasimine mõju hindamiseks männi- ja kuusepuidu füüsikalistele ja 

mehaanilistele omadustele valiti 2012. aasta sügisel kvartalitele JS221, JS222 ja JS223 

rajatud ajutistelt proovitükkidelt välja 12 männi ja 6 kuuse mudelpuud. Puistusid ning 

mudelpuid iseloomustavad takseernäitajad on välja toodud tabelis 1 ja 2.   

 

Tabel 1. Puistusid iseloomustavad takseernäitajad   

Kvartal  Eraldis  Rinne  Puu  Vanus, a  Kõrgus, m  Diameeter, cm  Osakaal, %  

JS221  2  1  MA  85  28  27  100  

JS221  2  2  KU  50  11  13  100  

JS222  1  1  MA  104  29  32  95  

JS222  1  1  KU  105  27  30  5  

JS222  1  2  KU  60  14  15  100  

JS223  1  1  KU  90  28  27  60  

JS223  1  1  MA  90  28  29  30  

JS223  1  1  KS  85  29  25  10  

 

Tabel 2. Mudelpuude takseernäitajad 

 Puu nr  Puu  Laasimise tunnus  Diameeter, cm  
Võra alguse 

kõrgus, m  Kõrgus, m  

1  MA  laasitud  35,50  18,53  28,80  

2  MA  laasitud  32,25  18,63  29,20  

3  MA  laasimata  28,05  20,45  28,57  

4  MA  laasimata  30,10  17,59  28,05  

5  MA  laasimata  28,15  20,57  28,11  

6  MA  laasimata  23,10  19,98  27,03  

7  MA  laasimata  37,40  19,75  31,62  



8  MA  laasitud  37,00  22,87  30,85  

9  MA  laasimata  31,75  23,68  29,83  

10  MA  laasimata  26,30  22,02  27,98  

11  MA  laasitud  37,70  19,44  28,86  

12  MA  laasimata  37,45  21,25  30,35  

13  KU  laasitud  32,05  13,78  29,09  

14  KU  laasitud  32,55  14,06  27,32  

15  KU  laasitud  35,05  15,43  29,11  

16  KU  laasimata  32,55  15,74  27,61  

17  KU  laasimata  21,85  11,30  22,72  

18  KU  laasimata  26,95  18,64  27,43  

  

Enne mudelpuude langetamist tähistati puudele põhjasuund. Pärast langetamist mõõdeti 

puu pikkused ning märgistati elusvõrade algus. Seejärel järgati tüved kolme meetri 

pikkusteks nottideks. Mudelpuude kaks tüükapoolsemat notti võeti edasiseks uurimiseks, 

sest need moodustasid tüve esimese 6-meetrise osa, mis oli eeldatav laasimiskõrgus. 

Proovipakkudest lõigati välja põhja-lõuna suunaliselt 60 mm paksused plangud, mis 

omakorda järgati meetri pikkusteks osadeks. Plangud servati ning neist saeti välja 60×60 

mm ristläbilõikega katsekehade toorikud. Igast plangust saadi 2-4 toorikut, sõltuvalt selle 

laiusest, mis märgistati vastava identifitseerimiskoodiga. Toorikud kuivatati 12 % 

niiskusesisalduseni ning hööveldati täpsesse mõõtu: ristlõikega 50×50 mm. Mõõtmiste ja 

katsete läbiviimiseks valmistati kokku 200 männi ning 104 kuuse katsekeha, milledest 78 

tk olid laasitud männi ning 62 tk laasitud kuuse mudelpuudelt.   

 

b.  Vanade ja rajatavate katsealade inventeerimine ja tähistamine 

Käesoleva projekti raames taastati kolm 10 aastat tagasi rajatud laasimisproovitükki, millest 

üks oli rajatud männi ja lehise segametsa ja kaks kuusikusse. Viimastest üks laasiti ja teine 

jäeti kontrollalaks ehk laasimata. Proovitükkide taastamise käigus kaardistati kõik 

proovitükil asetsevad puud, samuti mõõdeti puud teistkordselt. 

Peale proovitükkide taastamise rajati 12 uut proovitükki, millest üks rajati männikusse 

varasema laasimisproovitüki lähistele nn kontrollproovitükiks. Kuna sobiva vanusega 

männikuid Järvseljal ei olnud, siis rajati ülejäänud 11 uut proovitükki kuusikutesse. Kokku 

kaardistati (määrati puude asukohad proovitüki sees) ja mõõdeti kolm kontrollproovitükki, 



kus laasimist ei teostatud, kaks proovitükki, kus laasiti vaid tulevikupuud sagedusega 200 

kuni 250 puud hektari kohta ning kuus proovitükki, kus laasiti kõik puud. 

Kuna männikus (männi-lehise segametsas) oli varem rajatud ringproovitükk, siis rajati 

kõrvalolevasse männikusse kontrollproovitükk samuti ringikujulisena. Ringproovitükkidel 

tähistati plastiktoruga vaid keskpunkt. Kuusikutes olid varasemad proovitükid nelinurksed. 

Samuti rajati uued proovitükid nelinurksetena. Kuuseproovitükid tähistati kõik nelja 

nurgapostiga, lisaks tähistati proovitüki tsenter, kust mõõdeti igale proovitüki puule asimuut 

ja kaugus. 

Kõikide proovitükkide puude asetused on kujutatud lisades asuvatel joonistel ja 

proovitükkide mõõtmistulemused on esitatud   peatükis „Tulemused”. 

                          

c. Kasvavate puude laasimise tehnoloogiate katsetamine rajatavatel 

katsealadel 

 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli selgitada välja ajakulu, laasimise kõrgus ja võrrelda 

kõrglaasimise tootlikkust kasutades erinevaid käsitööriistu. Tööriistade katsetused viidi läbi 

esimese harvendusraie ealistes kuusikutes. Kuusikute laasimine valiti sellepärast, et 

kuuseoksad püsivad peale kuivamist tüvel kõige kauem (isegi kuni lõppraieni) ja 

vähendavad seeläbi tunduvalt puidu kvaliteeti saematerjalina. 

Puistuteks  valiti Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas paiknevad esimese harvendusraie-

ealised puistud JS 136/1 (raie teostamata) ja JS 295/1 (HR teostatud 2013.a.) ja 9 (HR 

teostatud 2012). Kuna metsakvartalil 295 paiknevatel eraldustel oli harvendusraie teostatud, 

oli seal keskmine täius suurem kui laasimisel see tavaks on, kuid samas oli võimalus 

katsetada laasimise tootlikkust jämedamate okste korral.  Järgnevalt on kirjeldatud kasvavate 

puude laasimise tehnoloogiate katsetamise metoodikat.  

 

Katsetatud tööriistad olid järgmised: 

• Kiin 

• Fiskars suured käärid 

• Fiskars väikesed käärid 

• Fiskars teleskoopsaag 

• Kahe teraga saag 

• Teleskoopvarrega Falco 30 

 



Kiin 

Kiiniga töötamise eeliseks on suur töökiirus, peente okste laasimisel töö kvaliteet hea. 

Miinuseks on piiratud laasimiskõrgus, suur oht koorevigastusteks ja ta ei sobi jämedamate 

okste laasimiseks. Sobib madallaasimiseks. 

 

 

Joonis 1. Fiskarsi kiin 

 

Fiskarsi väikesed oksakäärid 

Väikeste oksakääride vaheliti liikuvad terad võimaldavad lõigata tüve lähedalt. Tööriista 

disain on hästi kompaktne ja seetõttu töööline väsib vähe. Hea töövahend noorendikes 

töötamiseks, kuigi läbi lõigatava oksa maksimaalne diameter on 38 mm. Ka hind on 

taskukohane. 

Miinuseks on, et laasimise alguses on okslikule tüvele raske ligi pääseda, oksad võivad jääda 

lõikenugade vahele kinni ja töötamise kõrgus on piiratud. Sobib esimeseks, nn 

madallaasimiseks. 

 

 

Joonis 2. Töötamine Fiskarsi väikeste oksakääridega 

 

Fiskarsi suured oksakäärid 

Suuremad Fiskarsi käärid on varustatud alasiga, mille eesmärk on vähendada lõikamisel 

tekkivat põrutust. Samuti on nad kerged ja hind on suhteliselt taskukohane. Puudusteks on, 



et oksakillud kipuvad tera ja alasi vahele kinni jääma, alasi kuju tõttu ei saa lõigata väga 

tüvelähedalt, vaid 4-5 mm eemalt. Kuna käepidemete haare on suur, väsitab nendega 

töötamine rohkem. 

 

 

Joonis 3. Töötamine Fiskarsi suurte oksakääridega 

 

Kahe teraga laasimissaag 

Kahe teraga laasimissaag on suure lõikejõudlusega, iga oksa saab eemaldada ühe tõmbava 

liigutusega. Tööriist on varustatud ka tõukava teraga. On võimalik tellida reguleeritava 

pikkusega varrega. Puudusteks on väike maksimaalne oksa diameeter (2 cm) ja ta on 

käsitööriistadest üks kallimaid. 

 

Joonis 4. Kahe teraga laasimissaag 

 

 

Teleskoopvarrega oksasaag Fiskars 

Teleskoopvarrega oksasael Fiskars on  kerge reguleerida sae varre pikkust, hea kasutada 

erinevatel kõrgustel. Koore vigastamise oht laasimisel on väike. Sae lõikenurka saab 



reguleerida. Maksimaalsel varre ulatusel laasides sae vars vibreerib ja kõrgelt laasimine on 

küllalt väsitav. 

 

 

 

Joonis 5. Teleskoopvarrega oksasaag Fiskars 

 

Teleskoopvarrega laasija Falco 30 

 Kerge tööriist, varre pikkus on reguleeritav. Lõige on puhas ja tüvelähedane. Tööriista 

konstruktsioon on nõrk. Lähestikku paiknevate okste korral on töötamine võimatu, 

teravnurga all kasvanud oksi lõigata ei saa.  

 

Joonis 6. Teleskoopvarrega laasija Falco 30 oksa lõikamas 

 

Välitööde metoodika oli järgmine: 



Puistutesse tehti proovitükid laasimiseks ja võrdluseks ka kontrollproovitükid. Laasimise 

proovitükkidel toimus tööriistade katsetamine. Mõõdeti laasimiseks kuluv aeg, laasimise 

kõrgus ja loeti kokku laasitud oksad. Iga oks, mille laasimiseks tuli teha lõige, loeti eraldi 

oksana. Kui ühe lõikega oli võimalik laasida mitu oksa, loeti nad üheks oksaks. Seda tuli 

ette siiski suhteliselt vähe.  

Laasimise püsiproovitükkide rajamise käigus puud nummerdati ja kaardistati, et oleks 

võimalik järgmiste uuringute raames selgitada puu edasist kasvu ja arengut. 

 

1.2. katsetamine laboris 

 

a.   Katsekehade ettevalmistamine ja katsetamine laboris 

Niiskuse määramine  

 Täpsema tulemuse saavutamiseks kasutati absoluutse niiskuse määramiseks kuivkaalu 

meetodit. Selleks katsekehadelt saetud proovid kaaluti ning saadi materjali algmass (malg) 

täpsusega 0,01 g. Seejärel proovid kuivatati vastavas kuivatuskapis 103 
°
C temperatuuril. 

Kuivatamine toimus kuni materjali massi stabiliseerumiseni, st et kahe järjestikkuse 

kaalumise erinevus proovidel oli väiksem kui 0,02 g. Pärast kuivatamist määrati proovi 

kuivkaal ja nii saadi absoluutselt kuiva puidu mass (m0). Proovi absoluutne niiskus leiti 

järgmise valemiga:   

  

 

kus  

Wabs – proovi absoluutne niiskus, % 

malg – proovitüki algmass, g  

m0 – absoluutselt kuiva proovitüki mass, g  

  

Puidu tiheduse määramine   

 Puidu tihedus määrati absoluutselt kuivas olekus. Katsekeha küljest lõigatud proovitükk 

kuivatati kuivatuskapis MEMMERT 103 
°
C juures kuni nende massi stabiliseerumiseni. 

Ruumala arvutamiseks mõõdeti digitaalse nihikuga absoluutselt kuivas olekus proovitüki 

dimensioonid (paksus, laius, pikkus) täpsusega ± 0,01 mm ning massi määramiseks kaaluti 

proovitükid elektronkaalul KERN EG 300-3M (täpsus ± 0,001 g). Ruumala leiti järgneva 

valemiga:  



  

 

kus 

V0 – proovitüki ruumala absoluutkuivas olekus, cm
3 

a – proovitüki paksus, cm 

b – proovitüki laius, cm 

l – proovitüki pikkus, cm 

Absoluutkuiva puidu tihedus arvutati järgneva valemiga:   

   

 

 kus  

0 – absoluutkuiva puidu tihedus, kg/m
3
  

m0 – absoluutkuiva puidu mass, g  

V0 – absoluutkuiva puidu ruumala, cm
3
  

 

Kevad- ja sügispuidu määramine  

 Laasitud ja laasimata mudelpuude kevad- ja sügisosa määramisel mõõdeti katsekehadelt 

lõigatud proovide kevad- ja sügispuidu laiused. Kogu aastarõnga laius arvutati järgmise 

valemiga:   

  

 

kus  

S – aastarõnga laius, mm  

Skp – kevadpuidu laius, mm  

Ssp – sügispuidu laius, mm  

  

Kevad- ja sügispuidu osakaalu leidmiseks kasutati alljärgnevaid valemeid:   

   

 

 



 

kus  

KP – kevadpuidu osakaal aastarõnga laiusest, %  

SP – sügispuidu osakaal aastarõnga laiusest, %  

S – aastarõnga laius, mm  

Skp – kevadpuidu laius, mm  

Ssp – sügispuidu laius, mm  

  

Kevad- ja sügispuidu laiuse määramisel kasutati arvutit, mis olid varustatud skänneri 

(Epson EXPRESSION 800) ning tarkvaraga WinDENDRO.   

 

Paindetugevuse ja painde elastsusmooduli määramine purustaval meetodil  

Paindekatsete tegemisel võeti aluseks Eesti Vabariigi standard EVS-EN 408:2005. 

Katsekeha koormati paindele tangentsiaalsuunas ja sümmeetriliselt kahes punktis ning 

toetati lihttalana nagu näidatud järgneval joonisel 7.   

  

  

Joonis 7. Katseskeem 

  

  

Purustaval meetodil paindetugevuse ja elastsusmooduli määramiseks kasutati vastavat 

universaalset puidukatsemasinat INSTRON 3369, mis koormuse rakendamisel registreeris 



läbipainde ning arvutas staatilise elastsusmooduli (MOE) ja paindetugevuse (MOR). 

Paindetugevus arvutati järgneva valemiga:   

    

 

kus  

MOR – paindetugevus, MPa  

Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N  

L – tugede vaheline kaugus, mm  

b – katsekeha ristlõike laius, mm 

h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm  

  

Painde elastsusmooduli leidmiseks kasutati järgmist valemit:   

   

 

kus  

MOE – painde elastsusmoodul, MPa  

Pmax – paindejõu suurus murdumise piiril, N 

L – tugede vaheline kaugus, mm  

b – katsekeha ristlõike laius, mm  

h – katsekeha ristlõike kõrgus, mm 

f – katsekeha läbipaine, mm  

 

Visuaalne tugevussorteerimine  

Käesolevas uurimuses teostati laasitud ja laasimata männi- ning kuusepuidule visuaalne 

tugevussortimine. Sorteerimisel võeti aluseks Põhjamaade standard IST-INSTA 142, 

mida saab kasutada väikese (˂ 45 × ˂ 70 mm) ristlõikega materjali visuaalseks 

tugevussorteerimiseks. Antud juhend peaks põhjamaade tingimustes kasvanud männi-ja 

kuusepuidule esitatavate kriteeriumite ja piirangute tõttu kõige lähedasemalt hindama 

Eestis kasvanud puitu. Kuna antud standardis on 50 × 50 ristlõikega materjalile esitatud 

vaid C18 ja C24 kvaliteeditingimused, siis nendele nõuetel mittevastanud katsekehad 

määrati C16 tugevusklassi.   

 



Kõikidel katsekehadel mõõdeti okste suurused ning arvutati nende kogupindala suhe 

kogu materjali ristlõikepindalasse (2500 mm
2
) järgneva valemiga:  

  

 

kus 

Os – oksasuhe 

 Ak – oksa pindala, mm
2
  

b – katsekeha laius, mm  

h – katsekeha kõrgus, mm  

  

 

Joonis 8. Oksasuhte mõõtmine vastavalt standardile IST-INSTA 142 

  

Kui üksikute okste osakaal materjali ristlõike pindalast moodustas enam kui 1/3, siis 

määrati puit Põhjamaade standardi IST-INSTA 142 järgi kõige madalamasse 

tugevusklassi (C16). Tugevusklassi C24 hinnati materjal, mille okste pindala oli väiksem 

kui 1/4 puidu ristlõike pindala.   

Oksad mõõdeti täisnurga all puiduühiku piki telje suhtes. Kui kaks oksa ei olnud puidu 

kiudude ebakorrapärasuse tõttu selgelt eristuvad, mõõdeti nad ühe oksana. Kui oksakohti 

oli kümne cm katsekeha pikkuse kohta mitu, siis arvati need koondokste hulka. Lisaks 

okslikkusele hinnati ka teiste puidurikete (kaldkiulisus, salmilisus, lõhed, mädanik, 

putukakahjustused) esinemist.  



 

Puidu omaduste määramine mittepurustavate meetoditega  ultraheli mõõteseadmetega 

Tüvepuidu tiheduse ja elastsusmooduli (MOE) välja selgitamine on olulise rakendusliku 

tähtsusega. Metsanduses kasutatakse puistute tagavara ning juurdekasvu hindamiseks 

mahuühikuid. Selleks, et teisendused mahuühikutelt massiühikutele oleksid adekvaatsed, 

peaks teisendustes kasutama Eesti tingimustes sobivaid mahukaalu (tiheduse) väärtusi. 

Puidu elastsusmoodul on omakorda põhiline parameeter, mis määrab ära puidu 

tugevusomadused. Mõlemad suurused, nii tihedus kui ka elastsusmoodul, on määratavad 

purustaval meetodil suure tööjõu ja ajakuluga. Sellepärast on perspektiivikas üritada neid 

suurusi määrata mittepurustaval ultraheli meetodil koos statistilise modelleerimisega. 

Maailmas on kasvava puidu, ehituspuidu, puit komposiitmaterjalide jne. testimine ultraheli 

meetodil väga levinud. Kirjanduse andmetel (Brashaw et al., 2009) on toimunud alates 1963. 

aastast nimetatud valdkonnas kuusteist ülemaailmset sümpoosiumi, ja vastavat ultraheli test- 

aparatuuri pakuvad maailmaturul kaksteist kompaniid. Eestis on käesoleva lepingu aruandes 

kirjeldatu teadaolevalt esimene katse rakendada mittepurustavat ultraheli meetodit kohalike 

tööstuslike okaspuude (kuusk ja mänd) jaoks laboratoorses uuringus.  

 

(a) Katsekehade ette valmistamine katsetusteks. 

 Katsekehad mõõtmetega (20x20x270 mm) saeti välja männi ja kuusepuidu malts ja 

lülipuidu osast. Katsekehade mõõtmed valiti vastavalt standardile EVS-EN 408:2005. 

On väga oluline tagada katsekehades ruumiliselt võimalikult ühtlane etteantud 

niiskussisaldus (protsentides kuivkaalu kohta) ja temperatuur kogu katsetsükli jooksul. 

Selleks kasutati katsekehade aeglase kuivatamise meetodit, koos katsekehade ühe 

tunnise konditsiooneerimise tsükliga enne iga järgmist mõõteseeriat. Katsekehade 

aeglaseks kuivatamiseks kasutati programmeeritavat kliimakambrit „Feutron“. 

Katsekehade viimiseks soovitud niiskusvahemikesse kasutati selleks spetsiaalselt välja 

töötatud kuivatusprogramme UH1, UH2, UH3 jne. (joonis 9).  



 

Joonis 9 

 Konditsioneerimise tsükli eesmärgiks oli vähendada niiskusgradiente (s. o. ruumilisi 

niiskuserinevusi) katsekehades enne mõõtmisi. Katsekehade konditsioneerimiseks 

kasutati toatemperatuuril asuvat konstantse kliimaga kambrit , kus oli temperatuur 22 

kraadi Celsiust ja suhteline õhuniiskus oli vastavalt 95 %. Konstantset kliimat kontrolliti 

õhu temperatuuri ja niiskuse täppis-logeriga ROTRONIC (joonis 10) Vältimaks suuri 

niiskusgradiente katsekehade otstes (pikikiudu) ja otste lõhenemist kuivamise käigus, 

kaeti katsekehade otsad enne kuivatamist kaks korda nitrolaki kihiga. 

 

(b) Metodoloogia puidu tiheduse ja elastsusmooduli prognoosvõrrandite saamiseks. 

Vastavalt puidu käsiraamatule (USDA Forest Serv., 1999)on puidu tihedus defineeritud 

kui: 

m

waterwood

W

WW 
 ,      (1) 

kus Wwood  on puidu kuivkaalu mass, Wwater on vee mass, ja Vm on puidu ruumala puidu 

niiskussisaldusel (NS) m . 

Puidu niiskussisaldus kuivkaalu suhtes on defineeritud kui: 

 

%100
wood

water

W

W
m .     (2) 



Puidu kuivamiskahanemine algab tavaliselt puidu kiu küllastuspunktis (kokkuleppeliselt 

30% puidu niiskussisaldusel), ja jätkub lineaarselt kuni puit on täiesti kuiv. Vastavalt 

(USDA Forest Serv., 1999): 

)
30

30
(0

m
SSm


 ,      (3) 

ja 

Vm = Vgreen(1- Sm)     (4), 

kus Sm on puidu ruumkahanemine märjast puidust kuni puidu niiskussisalduseni m (s. o. 

alla 30 % niiskussisaldusel), S0 on kogu ruumkahanemine  märjast (green) kuni 

absoluutkuivani, ja Vgreen on puidu ruumala üle kiu küllastuspunkti niiskussisaldustel. 

Kui võtta arvesse puidu kuivamiskahanemist kui puidu niiskussisaldus on alla 30 %, siis 

valemi (1) alusel : 

)1(

)
100

1(

)1(

)
100

1(

m

wood

mgreen

wood

S

m

SV

m
W









  ,        (5) 

kus ρwood on puidu tihedus kuivkaalu ja märja ruumala jagatisena. 

Valemist  (5) saame katsekeha kuivkaalu tiheduse: 
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                           (6) 

Kui aga katsekeha on niiskussisaldusel m, siis katsekeha tihedus avaldub: 
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                      (7) 

Puidu niiskussisaldus on avaldatav vastavate puidu tiheduste kaudu. Kui puidu 

niiskussisaldus %30m , siis: 
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Kui m < 30% : 
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Valemitest 1 - 9 on selgub, et puidu tihedus sõltub suurel määral puidu niiskussisaldusest 

ja puidu ruumkahanemisest. Sellepärast on tähtis katsete korraldamisel registreerida 

katsest katsesse, kuni kuivkaaluni välja, katsekeha mass ja lineaarmõõtmed. 

Puidu tiheduse seostamine ultraheliga toimub järgmiselt. Igale mõõdetud katsekeha 

tihedusele seatakse vastavusse kolm ultraheli impulsi puidus levimise kiirust -  kiirus 

puidus pikikiudu, kiirus ristikiudu tangentsiaalsuunas ja kiirus ristikiudu radiaalses 

suunas (joonis 10).  

 

Joonis 10 

Eeldatakse, et mõõdetud ultraheli kiirused on statistiliselt sõltumatud muutujad. 

Nimetatud eeldus on kirjanduse põhjal korduvalt kinnitust leidnud (näit. Simson, 1998). 

Puidu tiheduse ja ultraheli kiiruste seose võrrandi saamiseks kasutatakse lineaarset 

regressioonanalüüsi.  

Juhuslike mõõtmisvigade vähendamiseks ultraheli kiiruskomponentide vpiki , vtang ja vrad 

mõõtmisel ultraheli kiirusmõõtjaga MARK IV (joonis 11) kasutati katsetes spetsiaalset 

ultraheli anduritele konstantse survejõu tagamise rakist (joonis 12).  



 

Joonis 11. Ultraheli impulss-kiirusmõõtja V-meter Mark IV , James Instruments,  

 www. ndtjames.com 

 

Joonis 12. Konstantse survejõu tagamise rakis ultraheli mehano-elektrilistele 

muunduritele. 

 

Puidu elastsusmooduli (MOE) puhul tehakse vahet, millisel meetodil see on määratud. 

Erinevad meetodid annavad elastsusmooduli jaoks arvuliselt mõnevõrra erinevaid 

tulemusi. Staatilisel katsetamisel saadud puidu elastsusmooduleid  loetakse kõige 

usaldusväärsemaks. Samas on staatiline meetod siiski purustav meetod. Ka eeldab 

staatiline meetod küllalt kalli statsionaarse puidukatsemasina olemasolu. Dünaamilisel 

meetodil (milledeks on vibratsioonmeetod ja ultraheli meetod) määratud 

elastsusmoodulite väärtusi on soovitatav kontrollida staatilisel meetodil määratutega. 



Kui vahetu kontrolli võimalust ei ole käepärast, siis on otstarbekas koostada 

üleminekuvalemid (statistilised prognoosvõrrandid) staatilise elastsusmooduli leidmiseks 

ultraheli kiiruste mõõtmiste alusel.  

Puidu dünaamiline elastsusmoodul (MOEd) on määratav ühedimensionaalse 

lainevõrrandiga: 

 

MOEd = C
2
 ρ      (10), 

Kus dünaamiline elastsusmoodul MOEd on antud paskalites (Pa), ja C on puidus leviva 

ultraheli pikilaine kiirus (m/s), ja ρ on puidu tihedus (ühikutes kg/m
3
). Lainevõrrand (10) 

on välja töötatud Meyers 1994; ja Bucur 1995 poolt ideaalselt elastse pika silindrilise 

materjali jaoks, mille diameeter on palju väiksem võrreldes silindri pikkusega. Selle 

valemi rakendamisel puitmaterjalile tuleb arvestada mitmete teguritega, nagu kiu suund 

ja nurk võrreldes laine leviku suunaga, puidu niiskussisaldus ja temperatuur, katsekeha 

geomeetria, defektide olemasolu jms. Kuna ultraheliaparaadiga (joonis 4) mõõdetakse 

kolm kiiruse komponenti (vpiki , vtang ja vrad ), siis nende alusel on võimalik määrata 

valemiga (10)  kolm erinevat dünaamilist elastsusmoodulit.  

 Puidu staatiline elastsusmoodul (MOEs) on määratav järgmise valemiga (ISO 1975): 

fbh

LP
Ew 3

3

max

36


 ,        (11) 

kus 

Ew on painde elastsusmoodul, (MPa) 

Pmax on paindejõu suurus murdumise piiril 

L on tugede vaheline kaugus, (mm) 

b on katsekeha ristlõike laius, (mm) 

h on katsekeha ristlõike kõrgus, (mm) 

f on katsekeha läbipaine, (mm). 

Puidu niiskussisaldustel alla kiu küllastuspunkti (alla30 % NS) on ruumi 

tasakaaluniiskusel eksperimentaalselt määratud painde elastsusmoodul redutseeritav 12 

%-lisele niiskussisaldusele (ISO 1975): 



)12(1
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,     (12) 

kus 

E12 on painde elastsusmoodul 12 % niiskussisalduse juures 

Ew  on pande elastsusmoodul ruumi tasakaaluniiskuse juures 

α  on tegur, mille väärtus kõikide puuliikide puhul on 0,04 

W on puidu niiskussisaldus, (%). 

Katsemasina Instron 3369 (joonis 6) programm arvutab staatilise paindeelastsusmooduli 

jõud (P) – läbipaine (f) diagrammi lineaarse osa tõusu alusel, ja annab antud katsetatud 

katsekeha elastsusmooduli paskalites (Pa) (joonis 7).  

 

 

 

 

Joonis 13. Puidukatsemasin Instron 3369. Maksimaalne jõud 50 kN. 



 

Joonis 14. Katsemasina Instron 3369 Jõud – Läbipaine diagramm puidu paindekatsel 

elastses piirkonnas 

 

Prognoosvõrrandi saamiseks dünaamiliste elastsusmoodulite abil staatilise painde 

elastsusmooduli prognoosimiseks tuleb juhinduda staatilise elastsusmooduli niiskusest 

sõltuvuse üldisest käigust (joonis 8). 

 

 

 

 

Joonis 15. Staatilise paindeelastsusmooduli (Young`mooduli) sõltuvus puidu 

niiskussisaldusest. 

 

 Jooniselt 8 selgub, et nähtavasti on vajalik koostada erinevad prognoosvõrrandid puidu 

niiskussisalduste jaoks üle kiu küllastuspunkti (30 % NS), ja alla 30 % puidu 

niiskussisalduste jaoks. Põhimõtteliselt oleks sarnaselt elastsusmooduli 

redutseerimisvalemile (12) ka dünaamilise elastsusmooduli MOEd jaoks võimalik valemite 

1- 9 abil tuletada vastavad redutseerimisvalemid. Tegelikult on praktikas siiski otstarbekam 



vastavad dünaamilised elastsusmoodulid katseliselt määrata erinevatel katsekehade 

niiskustasemetel, mis annab prognoosvõrrandite koostamiseks autentsemat informatsiooni. 

 

 2.    Tulemused 

2.1. puude laasimise katsealade mõõtmistulemused 

Proovitükkide 2013 aastal teostatud kaardistamise ja mõõtmisandmete põhjal arvutati 

proovitükkide takseernäitajad, mis on esitatud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Proovitükkide takseernäitajad  

Proovitükk Koosseisuvalem Diamee-

ter, cm 

Kõrgus, 

m 

Tagavara, 

tm/ha 

Täius, 

% 

Nr 1, JS295-9 (kontroll) 97KU3KS 23,3 19,2 292 98 

Nr 2, JS295-9 (laasitud kõik) 100KU 21,1 17,8 263 98 

Nr 3, JS295-9 (laasitud 

tulevikupuud) 

100KU 21,5 19,9 387 123 

Nr 4, JS295-9 (laasitud kõik) 100KU 24,3 19,8 368 118 

Nr 5, JS295-9 (laasitud kõik) 94KU5KS1HB 23,6 19,9 325 107 

Nr 6, JS295-1 (kontroll) 98KU2KS 20,4 20,4 293 90 

Nr 7, JS295-1 (laasitud kõik) 99KU1JA 20,1 19,5 315 105 

Nr 8, JS295-1 (laasitud kõik) 94KU5KS1HB 20,4 19,4 307 102 

JS136-1 taastatud (laasitud 

kõik) 

100KU 13,5 14,4 222 104 

JS136-1 taastatud (kontroll) 100KU 11,9 13,2 206 117 

JS136-1 uus (laasitud kõik) 100KU 14,9 15,9 311 137 

JS136-1  uus (laasitud 

tulevikupuud) 

98KU2KS 15,3 17,2 321 120 

JS136-1 uus (kontroll) 100KU 16,5 16,7 296 120 

Männi proovitükk taastatud 

(laasitud kõik puud) 

80MA20LH 24,8 24,3 360 91 

Männi kontrollproovitükk 100MA 23,7 24,1 457 119 

 

 

2.2. kasvavate puude laasimine uutel rajatavatel katsealadel, tootlikkus ning 

töö kvaliteet erinevate tehnoloogiliste võtete korral 

Laasimisel kasutatud tööriistade katsetamise tulemused 

Laasimisel katsetati tööriista või tööriistakomplekti puu põhiselt, seega katsetati ühe puu 

tüve laasimiseks kuni kahte tööriista. Kuna puud on nummerdatud ja kaardistatud, on hiljem 

võimalik tuvastada, millist tööriista kasutades milline puu laasitud on.  

Tulevikupuid laasiti kahel proovitükil, ülejäänud proovitükkidel toimus laasimine 

ülepinnaliselt. 



Kasutatud tööriistad, laasimise meetod, keskmine diameeter, laasitud okste arv tüve kohta, 

laasimise aeg tüve kohta, sama tööriistaga laasimise keskmine kõrgus, ühe meetri tüve 

laasimiseks kulunud aeg ja tüve ühelt meetrilt laasitud okste arv on esitatud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 4. Kasutatud tööriistade katsetamise tulemused 

Tööriist Meetod Laasitud 

puude 

keskmine 

diameeter, 

cm 

Tüvelt 

laasitud 

okste arv 

Ühe tüve 

laasimise 

aeg, sek 

Laasimise 

keskmine 

kõrgus, 

cm 

Ühe 

meetri 

tüve 

pikkuse 

laasimise 

aeg, 

sek/m 

Ühelt 

tüve 

meetrilt 

laasitud 

okste 

arv, tk 

Falco 30 Tuleviku-

puud 

15,3 66 296 4,5 66,4 14,9 

Teleskoop-

saag pikana 

Tuleviku-

puud 

20,3 35 3,7 4 75,8 8,7 

Kahe teraga 

saag 

Ülepinna 14,6 37 122 2,9 41,9 12,8 

Fiskarsi 

suured 

käärid 

Ülepinna 13,2 36 97 2,6 37,1 14 

Teleskoop-

saag pikana 

Ülepinna 15 58 225 4,5 49,8 12,8 

Teleskoop-

saag pikana 

kordus-

laasimine 

Ülepinna 13,2 20 105 1,8 58,7 11,3 

Kahe teraga 

saag 

Ülepinna 20,5 32 127 3,3 38,6 9,7 

Kiin Ülepinna 19 25 54 2,6 20,5 9,7 

Kiin + kahe 

teraga saag 

Ülepinna 23,8 27 144 3,6 39,4 7,4 

Fiskarsi 

suured 

käärid 

Ülepinna 21,6 26 116 2,6 44,3 9,9 



Fiskarsi 

suured 

käärid + 

teleskoop-

saag pikana 

Ülepinna 23,2 36 210 3,6 57,9 10 

Teleskoop-

saag 

lühikesena 

Ülepinna 20,4 34 250 3,3 75,8 10,4 

Teleskoop-

saag pikana 

Ülepinna 21,4 49 389 4,6 84,2 10,6 

Fiskarsi 

väikesed 

käärid 

Ülepinna 21,3 34 111 2,3 48,2 14,8 

Fiskarsi 

väikesed 

käärid + 

teleskoop-

saag pikana 

Ülepinna 23,8 38 244 3,6 68,3 10,7 

 

Kui vaadata  ühe meetri laasimiseks kuluvat aega ja võrrelda seda tüve ühel meetril 

paiknevate okste arvuga harvendusraie järgses puistus,  on kõige kiirem võimalus kiini 

kasutamine. Kiiniga laasimine sõltub okste arvust kõige vähem, kuna ühe löögiga on 

võimalik tüvelt eemaldada mitu oksa. Kõige rohkem aega kulub laasimiseks kõigis 

teleskoopsaagi sisaldavates variantides. Põhjus on siin selles, et kõrgemalt laasimiseks 

lihtsalt kulub oksa kohta rohkem aega kasvõi näiteks saetera oksale sättimise ja saevarre 

vibreerimise tõttu (vt joonis 16). 
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Joonis 16. Tüve ühe meetri laasimise aja ja okste paiknemistiheduse seose mõju laasimisele 

erinevaid tööriistu kasutades harvendusraiejärgses puistus 

 

Puistus, kus harvendusraiet tehtud ei ole, annab kõige kiirema tulemuse Fiskarsi suurte 

kääridega laasimine. Kõige rohkem kulub aega teistkordseks laasimiseks Fiskarsi 

teleskoopsaega teleskoobi väljatõmmatud asendis. Mida rohkem oksi tüve jooksval meetril 

on, seda rohkem aega kulub. Suhteliselt kiire on tegutsemine ka kahe teraga saega (vt. joonis 

17). 
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Joonis 17. Tüve ühe meetri laasimise aja ja okste paiknemistiheduse seose mõju laasimisele 

erinevaid tööriistu kasutades harvendusraie-eelses puistus 

 



Kui võrrelda omavahel kõige kõrgemale ulatuvaid tööriistu Falco 30 ja Fiskarsi 

teleskoopvarrega saagi sae teleskoopvarre väljatõmmatud asendis, on eelis kasutades 

Fiskarsi teleskoopsaagi, samas mõjutab okste suurem arv tüve pikkusühikul selle saega 

töötamist rohkem (vt joonis 18). 
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Joonis 18. Falco 30 teleskoopvarrega kõrglaasija ja Fiskarsi teleskoopvarrega kõrglaasijaga 

töö omavaheline võrdlus 

 

Kui võrrelda erinevate tööriistade tootlust puu rinnasdiameetriga harvendusraie-järgses 

puistus, selgub, et mida suurem on puu rinnasdiameeter, seda hõlpsam on temalt okste 

laasimine kiiniga. Kõigi teiste tööriistade kasutamisel, mida jämedam on puu diameeter, 

seda rohkem aega ühe meetri tüve laasimiseks kulub. Rohkem mõjutab puu diameeter, kui 

kasutatakse ainult teleskoopsaagi. Väiksem on puu diameetri mõju kasutades variante 

Fiskarsi väikesed käärid + teleskoopsaag pikana, kiin + kahe teraga saag või kahe teraga 

saagi (väikeste kääride, kahe teraga sae või kiiniga saab töötada suhteliselt kiiresti). (vt 

joonis 19). 



0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

Rinnasdiameeter, cm

A
e

g
, 

s
/m

Lineaarne (Kahe teraga saag)
Lineaarne (Kiin)
Lineaarne (Kiin + kahe tearaga saag)
Lineaarne (Suured käärid)
Lineaarne (suured käärid + teleskoopsaag)
Lineaarne (Teleskoopsaag lühikesena)
Lineaarne (Teleskoopsaag pikana)
Lineaarne (Väikesed käärid)
Lineaarne (Väikesed käärid + teleskoopsaag)

 

Joonis 19. Rinnasdiameetri mõju  erinevate tööriistadega laasimise kiirusele 

harvendusraiejärgses puistus. 

 

Peenemas puistus saab kiiresti töötada Fiskarsi suurte kääridega. Ka mõjutab siin puude 

rinnasdiameeter laasimise tootlust vähem kui jämedamas puistus (oksad  on peenemad). 

Kõige aeglasemalt edeneb töötamine Fiskarsi teleskoopsaega pikana teistkordsel laasimisel 

laasimise suurema kõrguse tõttu (vt joonis 20). 
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Joonis 20. Rinnasdiameetri mõju  erinevate tööriistadega laasimise kiirusele harvendusraie-

eelses puistus.  

 



Võrreldes omavahel Falco kõrglaasijat teleskoobi väljatõmmatud asendis ja Fiskarsi 

teleskoopsaagi teleskoobi väljatõmmatud asendis, selgub, et jämedamate okste (suurem puu 

rinnasdiameeter) laasimisel on mõttekam Fiskarsi teleskoopsaag, sest temaga töötamine 

sõltub puu rinnasdiameetrist (okste diameetrist) vähem (joonis 21). 
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Joonis 21. Puu rinnasdiameetri mõju  laasimise ajale kasutades laasijat Falco 30 ja Fiskarsi 

teleskoopsaagi teleskoobi väljatõmmatud asendis. 

 

Kasutades Fiskarsi teleskoopsaagi teleskoobi väljatõmmatud asendis on kõige kiirem 

laasimistulemus laasides väiksemadiameetrilisi puid ülepinnaliselt. Jämedamate puude 

laasimiseks kulub ligikaudu kolm korda rohkem aega ja seda sõltumata okste 

paiknemistihedusest tüvel. Suurem okste paiknemistihedus mõjutab kõige rohkem 

tulevikupuude laasimist, sest siis määravad palju ka naaberpuud, mida ei laasita (iga oks, 

mida laasitakse, eeldab sae asetust temaga risti ja laasimiseks sobiva tööasendi otsimine 

võtab töölisel aega) (joonis 22). 
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Joonis 22. Fiskarsi pika teleskoopsae kasutamise tulemused  sõltuvalt okste arvust tüve 

meetri kohta erinevates katsevariantides. 

 

Kasutades teleskoopsaagi pikana erinevates laasimisvariantides sõltuvalt puu 

rinnasdiameetrist ilmneb, et harvendusraiejärgses puistus puude laasimisel ülepinnaliselt 

kulub aega ühe meetri tüve laasimiseks kõige rohkem. Samas harvendusraie-eelses puistus 

on puude rinnasdiameetril laasimistootlusele väga suur mõju (joonis 23). 
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Joonis 23. Fiskarsi pika teleskoopsae kasutamise tulemused  sõltuvalt puu rinnasdiameetrist  

erinevates katsevariantides. 

 

Kui võrrelda omavahel Fiskarsi suuri kääre erineva diameetriga puistutes, siis peenemate 

okste laasimisel (HR eelne puistu) on tüve ühe meetri okstest vabastamise aeg ligikaudu 2 



korda kiirem kui jämedamas puistus suuremate okste korral (HR järgne puistu). Ajaliselt 

ligikaudu kahekordne vahe säilib sõltumata okste arvust tüve pikkusühikul. Sarnane seos on 

kahe teraga sae korral, kuid siin saame peenemas puistus tüve ühe meetri oksavabaks 

ligikaudu 25 % kiirema ajaga. 
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Joonis 24. Laasimistootluse seos okste arvuga kasutades Fiskarsi suuri kääre ja kahe teraga 

saagi. 

 

Puu rinnasdiameeter mõjutab oluliselt kahe teraga sae töötamist peenemas, harvendamata 

puistus. Keskmise suurema diameetriga puistus kahe teraga saega laasimisel HR järgselt puu 

rinnasdiameetril nii suurt mõju ajakulu suurenemisele ei ole. Põhjuseks võib olla, et 

peenemas puistus tihedama okste asetuse korral võtab töölisel sobiva lähteasendi võtmine 

rohkem aega. 

Suurte kääridega töötamist puu rinnasdiameeter (st ühtlasi okste jämedus) nii palju ei 

mõjuta. 
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Joonis 25. Laasimistootluse seos puu rinnasdiameetriga kasutades Fiskarsi suuri kääre ja 

kahe teraga saagi. 

 

 

Kokkuvõtteks: Madallaasimiseks kuusikutes sobivad kõige paremini Fiskarsi väikesed 

käärid. Nendega saame hõlpsasti laasida 2,3 meetri kõrguseni, lõige on hästi tüvelähedane. 

Sellest kõrgusest edasi, kuni 3,3 meetrini sobib laasimiseks kahe teraga saag. Edasi tuleks 

laasida Fiskarsi teleskoopsaega teleskoobi väljatõmmatud asendis. Sellise kolmeastmelise 

laasimisega on võimalik saavutada oksavaba tüvi esimese saepalgi (5,2 m) ulatuses. 

Laasimiseks ei sobi kasutada kiini puule suure vigastusteohu tõttu. Vartega saed ei sobi 

kasutamiseks madallaasimisel, kuna nendega ümber puu manööverdades kulub sae varre 

risti tüvega asendis liiga palju aega. Alates teistkordsest laasimisest sobivad vartega riistad, 

milledest parem on jäiga varrega kahe teraga saag. Falco 30 laasijat ei soovita tema nõrga 

konstruktsiooni ja laasimisel oksa juures vajamineva suure sae tööorgani suure 

liikumisruumi tõttu (lähedalasetsevate okste laasimine on takistatud). 

 

2.3. katsekehad puidu tugevusomaduste katsetamiseks puiduteaduse laboris   

katsemasinal Instron 3369 

 

Tihedus  

 Uurimuse tulemusena selgus, et laasitud ning laasimata kuuse keskmised tihedused 12 %-

lise niiskusesisalduse juures olid vastavalt 418,1 ja 403,3 kg/m
3
. Mändide keskmine tihedus 

ulatus 443,4 kg/m
3
-ni ja laasitud männi vastav näitaja oli 427,9 kg/m

3
. Kuuse puhul olid 



laasitud puud keskmiselt suurema tihedusega (vastupidiselt mändidele), kuid faktortunnuste 

võrdlemisel Tukey testi järgi ei leitud laasitud ja laasimata puude tiheduste vahel puuliikide 

lõikes statistiliselt olulist erinevust. Kuusel oli p-väärtus 0,486 > 0,05 ja männil 0,094 > 

0,05. Faktortunnuste vahelist erinevust puidu tiheduse suhtes saab tõestada, kui olulisuse 

tõenäosus on < 0,05. Seega Tukey testi alusel võetakse vastu nullhüpotees, mille järgi 

kasvavate puude laasimine ei avalda mõju puidu tihedusele ehk erinevus puudub.   

 

Aastarõngaste laius   

 Aastarõnga laiusest olenevad paljud puidu omadused. Männil peetakse optimaalseimaks 

aastarõngaste laiuseks 0,7-1,6 mm, mil tugevusomadused on maksimaalsed. Kuuse korral on 

puit kõrgete tehniliste omadustega kui 1 cm-s on aastarõngaid 3…20.  

Andmete analüüsil saadi järgmised tulemused:   

1) keskmine aastarõnga laius laasitud kuuskedel - 1,90 mm    

2) keskmine aastarõnga laius laasimata kuuskedel – 1,68 mm  

3) keskmine aastarõnga laius laasitud mändidel – 1,71 mm  

4) keskmine aastarõnga laius laasimata mändidel – 1,44 mm  

 Tulemustest järeldub, et laasitud puud on võrreldes kontrollpuudega keskmiselt laiemate 

aastarõngastega. Valimi kesk väärtuste erinevuse kontrollimiseks viidi läbi mitmene 

võrdlemine Tukey meetodil, mis näitas laasitud ja laasimata mändide keskmiste 

aastarõngaste vahel statistiliselt olulist erinevust (p-väärtus = 0,015). Selle põhjuseks võib 

pidada fakti, et valimisse sattunud laasitud männid olid juhuslikult keskmiselt suurema 

läbimõõduga kui kontrollpuud (vastavalt 35,61 cm ja 30,86 cm). Kuuse puhul aastarõngaste 

laiuse võrdlemisel olulist erinevust ei leitud (p-väärtus = 0,358).  

   

Sügispuidu osakaal  

 Aastarõnga kevad- ja sügispuidu vahekorda analüüsides saadi laasitud mändide keskmiseks 

sügispuidu osakaaluks 37,71 % ning laasimata puudel oli vastav näitaja 39,93 %. Laasitud 

kuuskede aastarõngas oli sügispuitu keskmiselt 34,00 % ja kontrollpuudel 32,67 %. Kuuse 

puhul olid laasitud puud keskmiselt suurema sügispuidu osakaaluga (vastupidiselt 

mändidele), aga faktortunnuste võrdlemisel Tukey testi järgi ei leitud laasitud ja laasimata 

puude sügispuidu protsentide vahel statistiliselt olulist erinevust puuliikide lõikes. Kuuse 

puhul oli p-väärtus 0,847 > 0,05 ja männil 0,106 > 0,05.   

 



Antud uurimuse tulemused näitasid, et kasvavate puude laasimine ei avalda mõju 

sügispuidu protsendile aastarõngas. Samasuguse tulemuseni on jõudis ka 1961 aastal T. 

Krigul, kelle järelduste kohaselt männi mõõdukas elavokste laasimine ei oma efekti 

sügis- ja kevadosa vahekorrale aastarõngas ehk sügispuidu osakaal laasitud ja laasimata 

puudel on peaaegu võrdne. Samas lisab autor, et elusvõra tugevaastmelisel laasimisel 

sügisosa aastarõngas väheneb ning  puidu tehniliste omaduste seiskohalt tuleb seda 

pidada negatiivseks nähtuseks. Puidu mehaanilisi omadusi peetakse seda paremaks, mida 

suurem on sügispuidu osakaal. Näiteks männil sügispuidu protsendi kasvamisel 

21…38%, tõuseb survetugevus kaks korda.  

  

Paindetugevus ja painde elastsusmoodul   

 Uurimuse üheks olulisemaks osaks oli laasimise mõju kindlaks tegemine puidu 

paindetugevusele, mille näitajate erinevusi võrreldi puuliigiti eraldi. Tulemused näitasid, et 

12 %-lisele niiskusesisaldusele kuivatatud laasitud kuuse keskmine paindetugevus oli 81,25 

MPa ning kontrollpuudel 82,11 MPa. Männil olid vastavad näitajad 82,34 MPa ja 78,85 

MPa.  

Kuigi laasitud männid olid kontrollpuudest keskeltläbi 4,2 % suurema paindetugevusega, 

siis kuuse puhul olid vastavad väärtused peaaegu võrsed. See võib olla tingitud puuliikide 

okste iseloomu erinevusest, sest männi oksad on keskmiselt jämedamad ja suurema 

läbimõõduga kui kuusel. Ilmselt peenemate okste eemaldamine kuusel ei ole 

paindetugevuse suhtes oluline. Samal ajal männiokste lõikamine avaldab väikest mõju 

paindetugevusele. Kuid faktortunnuste võrdlemisel Tukey meetodi järgi ei leitud laasitud 

ja laasimata mändide paindetugevuste vahel statistiliselt olulist erinevus (olulisuse 

tõenäosus on 0,580 > 0,05).  

  

Miinimumväärtuse poolest olid männid kuuskedega võrreldes tunduvalt väiksemate 

paindetugevuse näitajatega, samas olid maksimumväärtused männil suuremad. Laasitud 

männi väikseim paindetugevus oli 23,51 MPa ning suurim ligi 111,4 MPa,  laasimata 

puul vastavalt 29,67 ja 105,7 MPa. Laasitud kuusel oli väikseimaks paindetugevuseks 

53,32 MPa ja suurim näitaja 99,01 MPa. Laasimata kuusel oli  suurim paindetugevus 

97,97 MPa ning väikseim 52,43 MPa. Männi ja kuuse sedavõrd erinevate 

miinimumväärtuste põhjuseks võib pidada asjaolu, et mõnel juhul katsekeha keskel või 

koormuse vahetusläheduses asetseva oksakoha tõttu purunesid männi katsekehad 



kiiremini. Okste asukoht ja iseloom kuusepuidus ei avaldanud niivõrd suurt mõju tema 

paindetugevusele.   

 

Keskväärtuste võrdlemisel Tukey meetodi järgi ei leitud laasitud ja laasimata puudel ka 

painde elastsusmoodulite vahel  statistiliselt olulist erinevust (p-väärtused olid suuremad 

kui 0,05). Seega antud uurimuse tulemustest lähtuvalt ei saa väita, et puude laasimine 

paindetugevusele ja -elastsusmoodulile olulist mõju avaldaks.  

 

Visuaalne tugevussorteerimine  

 Visuaalsel sorteerimisel sai kõige määravamaks teguriks puitmaterjali okslikkus, sest muid 

rikkeid nagu kaldkiulisust, salmilisust, vaigupesasid ja lõhesid esines vähem. Näiteks 

kaldkiulisust hinnati 45-l, vaigupesasid 29-l ja salmilisust vaid ühel katsekehal. Puidulõhesid 

fikseeriti küll rohkematel kordadel  (129-l katsekehal), kuid katsekehasid kogu pikkuses 

läbivaid lõhesid ei esinenud. Väiksemad lõhed on C24 ja C18 tugevusklassi kvaliteedinõuete 

järgi lubatud.  

Katsekehade okslikkust hinnates selgus, et täiesti oksavaba materjali saadi mändidelt 53 

tk, kuuskedelt 30 tk. All olevast tabelist nähtub, et laasitud puudelt on saadud oksavaba 

materjali protsentuaalselt märksa rohkem kui laasimata puudelt. Laasitud puudel on oksi 

sisaldava puidu osakaal kogu materjalist 51,2 % ning laasimata puudel koguni 86,6 %. 

Seega laasitud puudelt on kahest tüükapoolsemast 3 meetrisest palgist saadud 35,4 % 

rohkem oksavaba materjali.   

 Tabel 5. Oksavaba ja oksi sisaldava materjali hulk puuliikide lõikes  

    

Oksavaba  

materjal, tk  

  

Oksi sisaldav 

materjal, tk  

Kokku, 

tk  

Oksavaba 

materjali 

osakaal, %  

Keskmine  

okste pindala, 

mm
2
  

Laasitud mänd    
34  

  
44  

  
78  

  
44  

  
228  

Laasimata 

mänd  
  

19  
  

103  
  

122  
  

16  
  

361  

Laasitud kuusk    
27  

  
20  

  
47  

  
57  

  
94  

Laasimata 

kuusk  
  

3  
  

39  
  

42  
  

7  
  

322  

  



 Kõigest eelnevast võib järeldada, et kasvavate puude laasimine parandab tunduvalt puidu 

kvaliteeti, vähendab materjali okslikkust ning suurendab oksavaba puidu saamise võimalusi. 

Uurimuse tulemus näitas, et puidu kvaliteediastme määravad esmajoones puidus esinevad 

oksad. Näiteks C24 tugevusklassi hinnatud puit oli keskmiselt kõige väiksema okste 

pindalaga (191,8 mm
2
), seevastu C18 ja C16 materjalil oli keskmine okste pindala vastavalt 

806,3 mm
2
 ja 857,8 mm

2
. 

  

2.4. puidu omaduste määramine mittepurustavate meetoditega  ultraheli 

mõõteseadmetega 

 

 

Puidu tiheduse ja elastsusmooduli määramine ja prognoosimine puidu 

niiskussisaldustel üle kiu küllastuspunkti (> 30% NS). 

 

Tabeli 6 andmetest võib järeldada, et kõige edukam oleks tiheduse prognoosimine 

niiskussisalduse põhjal (mis omakorda eeldaks niiskussisalduse täpset mõõtmist). Küllalt 

hea prognoosi tihedusele võib saada ka ainult pikisuunalist ultraheli kiirust mõõtes.  

 

Tabel 6. Tiheduse prognoosimine erinevate argumentide korral puidu niiskusisaldustel 

üle kiu küllastuspunkti (> 30 % NS) . Allikas: Marko Sooro bakalaureusetöö. 

Tiheduse (y) prognoosimine erinevate argumentide (x) korral 

Argument (x) valem R
2 p-value 

radiaalne y=1,08-0,0003*x 0,095077 0,002943492 

tangentsiaalne y=1,22-0,0004*x 0,06515 0,014613688 

pikisuunaline y=3,27-0,0005*x 0,626861 9,3944E-21 

niiskus y=0,53+0,003*x 0,77638 1,07859E-30 

 

 

Tabel 7. Tiheduse prognoosimine mitme argumendi korral. Allikas: Marko Sooro 

bakalaureusetöö 

Tiheduse (y) prognoosimine mitme argumendi (x) 

korral   

argument x regressiooni kordaja R
2
 p-value 

Vabaliige 0,723215809 

0,864997 

0,022775 

Niiskus 0,004343512 8,06E-17 

Radiaalne 0,000402271 1,27E-10 



Tangentsiaalne -0,000407412 1,73E-05 

Pikisuunaline -5,04781E-05 0,451016 

 

 

Tabeli 7 andmetel võib välja kirjutada järgmise lineaarse mitme muutuja 

prognoosvõrrandi: 

 

TI = 0,7232 + 0,004343*NS +0,00040227*Vrad – 0,0004074*Vtang,     (13) 

 

Kus  

TI – tihedus, g/cm
3 

NS – puidu niiskusisaldus, % 

Vrad – ultraheli kiirus radiaalsihis, m/s 

Vtang – ultraheli kiirus tangentsiaalsihis, m/s. 

 

Toodud lineaarne mudel kirjeldab ära peaaegu 87 % tiheduse varieeruvusest. Mudeli 

eeliseks on asjaolu, et pole vaja pikisuunalist ultraheli mõõtmist, sest see suund ei ole 

praktikas alati kättesaadav (näiteks kasvavate puude tiheduse prognoosimisel). Mudeli 

puuduseks tuleb lugeda vajadust mõõta puidu niiskussisaldust, mis on niiskustel üle kiu 

küllastuspunkti komplitseeritud ülesanne. 

 

 

 

Joonis 26. Tiheduse prognoosimine radiaalsuunalise ultraheli kiiruse mõõtmise alusel. 

 Allikas: Marko Sooro bakalaureuseitöö 



 

 

Joonis 27. Tiheduse prognoosimine ultraheli kiiruse mõõtmise abil tangentsiaalses 

suunas. 

Allikas: Marko Sooro bakalaureusetöö 

 

 

 

Joonis 28. Tiheduse prognoosimine ultraheli kiiruse mõõtmise abil pikisuunas (puidu 

kiuga). Allikas: Marko Sooro bakalaureusetöö 

 

Joonistel 26, 27 ja 28 on toodud ühe muutuja regressioonvõrrandid tiheduse 

prognoosimiseks ühe ultraheli kiiruse mõõtmise põhjal. Kõige paremaid tulemusi annab 

pikisuunaline ultraheli kiiruste mõõtmine (R
2
 vastavalt 0,97 ja 0,81). Puuduseks on 

asjaolu, et on vajalik tihedusele 0,7 vastava puidu niiskussisalduse täpne määramine.  

 

 

 

 



 

 

Joonis 29. Staatilise elastsusmooduli seos dünaamilise pikisuunalise elastsusmooduliga 

sõltuvana männi maltspuidu niiskussisaldusest . Allikas: Robert Jürimaa bakalaureusetöö 

kavand. 

 

 

Joonis 30. Staatilise elastsusmooduli seos dünaamilise radiaalsuunalise 

elastsusmooduliga sõltuvana männi maltspuidu niiskussisaldusest. . Allikas: Robert 

Jürimaa bakalaureusetöö kavand. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Joonis 31. Staatilise elastsusmooduli seos dünaamilise tangentsiaalsuunalise 

elastsusmooduliga sõltuvana männi maltspuidu niiskussisaldusest. . Allikas: Robert 

Jürimaa bakalaureusetöö kavand. 

 

Joonistel 29-31 kujutatud seosed annavad juhise staatilise elastsusmooduli 

prognoosimiseks lihtsa lineaarteisenduse abil: 

 

MOEstaat = - kpiki*70,817(MOEdün,piki) +  13828 + mpiki,           (14) 

 

kus 

MOEdün,pik i  - dünaamiline elastsusmoodul pikisuunalise ultraheli kiiruse põhjal, (MPa), 

 konstant kpiki =  0,1865  

konstant mpiki = - 3199 

 

MOEstaat = - krad*6,9414(MOEdün,rad) +  723,49 + mrad,          (15) 

kus 

MOEdün,rad  - dünaamiline elastsusmoodul pikisuunalise ultraheli kiiruse põhjal, (MPa), 

 konstant krad = 1,9029  

konstant mrad = 9905,5 

 

MOEstaat = - ktang*7,0305(MOEdün,tang) +  495,97 + mtang ,           (16) 

kus 

MOEdün,tang  - dünaamiline elastsusmoodul pikisuunalise ultraheli kiiruse põhjal, (MPa), 



 konstant ktang = 1,8786 

 konstant mtang = 10133 

 

Puidu tiheduse ja elastsusmooduli määramine ja prognoosimine puidu 

niiskussisaldustel alla kiu küllastuspunkti (< 30 % NS). 

 

 

 

Joonis 32. Puidu staatilise elastsusmooduli (MOEstaat) prognoosimine ultraheli 

pikisuunas levimiskiiruse põhjal. Allikas: Rainer Korjuhhin`i magistritöö.  

 

 

Järeldused ja kokkuvõte 

 

- Ultraheli meetodil männi ja kuuse puidu tiheduse ja elastsusmooduli prognoosimine 

on teostatav. 

- Saadud prognoosvõrrandid ei vaja praktilisel kasutamisel enam detailset puidu 

niiskussisalduse määramist. Piisab, kui on eelnevalt teada, kas puit on 

niiskussisaldusel üle kiu küllastuspunkti (> 30 % NS), või sellega võrdne, või on kiu 

küllastuspunktist madalamal (< 30 % NS). 

- Tiheduse prognoosimisel üle kiu küllastuspunkti (> 30 % NS) tuleb arvestada 

sellega, et prognoosvõrrandid on küll lineaarsed, kuid omavad (männi maltspuidu) 

korral lõikepunkti (nn. murdepunkti) tiheduse väärtusel 0,7. Tiheduse 

prognoosvõrrandite praktilise kasutamise seisukohalt tähendab see seda, et on vajalik 

eelnevalt teada murdepunktile vastavat puidu niiskussisaldust, otsustamaks, millist 

prognoosvõrrandit antud tiheduste vahemikus kasutada. 

- Tiheduse prognoosimisel lülipuidu jaoks murdepunkti ei teki- st. lülipuidu tihedus on 

prognoositav ühe lineaarse prognoosvõrrandi alusel. 

- Kui näiteks soovitakse ultraheli mõõtmiste alusel prognoosida, milliseks kujuneb 

kasvavapuidu (või värskelt saetud puidu) staatiline elastsusmoodul 12 % puidu 



niiskussisalduse juures, siis esiteks tuleb esimese prognoosvõrrandi alusel välja 

arvutada, milline on staatiline elastsusmoodul 30 % -lise niiskussisalduse juures. 

Teise prognoosvõrrandi alusel leitakse seejärel, milline peaks olema staatiline 

elastsusmoodul 12 % -lise niiskussisalduse juures.  

 

 

2.5. lahtilõigatud proovipakkude  analüüs ja hinnang kvaliteedile 

Kokku langetati analüüsiks 6 kuuske ja 12 mändi, millest osutusid laasitud puudeks 4 mändi 

ja 3 kuuske. Kõik langetatud puud saeti laudadeks, millele omakorda määrati okste sagedus, 

läbimõõdu ja omaduste järgi kvaliteediklassid. Kvaliteediklassidesse määramisel kasutati 

Stora Ensos kasutatavaid kvaliteedinõudeid. Vastavalt kvaliteediklassidesse määratud 

laudade mahtudele, arvutati igale analüüsis olnud puule kaalutud keskmine ühikuhind. 

Laudade keskmised ühikuhinnad puude kaupa on esitatud tabelis 8, kust nähtub, et laasitud 

puudest saetud laudade keskmine ühikuhind on kõrgem kui laasimata puudest saetud 

laudade ühikuhind. 

 

Tabel 8. Laudade keskmised hinnad analüüsipuude kaupa 

Puu 

nr. 

Puu-

liik 

Laasitud, 

J/E 

Laudade keskmine 

ühikuhind, EUR/tm 

1 MA J 253,57 

2 MA J 270,09 

3 MA E 245,68 

4 MA E 216,77 

5 MA E 262,26 

6 MA E 264,40 

7 MA E 273,23 

8 MA J 253,63 

9 MA E 227,05 

10 MA E 255,59 

11 MA J 270,36 

12 MA E 265,64 

13 KU J 303,87 

14 KU J 289,05 

15 KU J 304,74 

16 KU E 263,87 

17 KU E 283,33 

18 KU E 247,35 

 

Joonisel 33 on esitatud graafiliselt laasitud kuuskedest ja laasimata kuuskedest saetud 

laudade keskmised ühikuhinnad. Jooniselt on selgelt näha, et laasitud puudest saetud lauad 

on kallimad, kui laasimata puudest saetud lauad. 
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Joonis 33. Laasitud ja laasimata kuuskedest saetud laudade keskmised ühikuhinnad 

 

Joonisel 33 on esitatud graafiliselt laasitud kuuskedest ja laasimata kuuskedest saetud 

laudade keskmised ühikuhinnad. Jooniselt on selgelt näha, et laasitud puudest saetud lauad 

on kallimad, kui laasimata puudest saetud lauad. 

 

2.6. majanduslik hinnang kasvavate puude laasimisele 

Mudelpuude alusel saadud koondtulemused on esitatud tabelis 9. 

 

Tabel 9. Mudelpuude alusel leitud laudade keskmised ühikuhinnad sõltuvalt puuliigist ja 

laasimisest 

Puu-liik 
Laasitud, 

J/E 

Laudade keskmine 

ühikuhind, EUR/tm 

KU E 260,64 

KU J 300,10 

MA E 254,53 

MA J 261,55 

 

Tabelist 9 nähtub, et laasitud kuuskedest saadavate laudade ühikuhind on 39,5 eurot kõrgem 

kui laasimata kuuskedest saadud laudade keskmine ühikuhind. Seevastu mändide puhul on 

see vahe laasitud puudest saetud laudade kasuks vaid ca 7 eurot kuupmeetri kohta. Mändide 

puhul on vahe tõenäoliselt väiksem seetõttu, et männid laasuvad looduslikult tunduvalt 

paremini kui kuused. 



 

Kui mudelpuude alusel saadud tulemused üldistada puistu tasemele, siis laasimise tõttu 

tekkiv lisatulu on kuuskede puhul suurem kui mändide puhul. Oletame, et 

uuendusraieealises männikust ja kuusikust saab igalt hektarilt 200 m
3
 palki ning palkidest on 

laudade väljatulek 50%. Sel juhul on hektarilt saadavate laudade kogus 100 m3 ja 

laasimisest saadav lisatulu kuuskede korral 3950 eurot ja mändide puhul 700 eurot.  
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Lisa 1. Männi-lehise taastatud laasitud proovitüki skeem 
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Lisa 2. Männi kontrollproovitüki skeem 
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Lisa 3. Proovitüki 1 skeem kvartalil JS295, eraldisel 9 (kontrollproovitükk) 
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Lisa 4. Proovitüki 2 skeem kvartalil JS295, eraldisel 9 (laasitud kõik puud) 
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Lisa 5. Proovitüki 3 skeem kvartalil JS295, eraldisel 9 (laasitud tulevikupuud) 
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Lisa 6. Proovitüki 4 skeem kvartalil JS295, eraldisel 9 (laasitud kõik puud) 
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Lisa 7. Proovitüki 5 skeem kvartalil JS295, eraldisel 9 (laasitud kõik puud) 
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Lisa 8. Proovitüki 6 skeem kvartalil JS295, eraldisel 1 (kontrollproovitükk) 
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Lisa 9. Proovitüki 7 skeem kvartalil JS295, eraldisel 1 (laasitud kõik puud) 
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Lisa 10. Proovitüki 8 skeem kvartalil JS295, eraldisel 1 (laasitud kõik puud) 
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Lisa 11. Kvartalil JS136, eraldisel 1 taastatud proovitüki skeem (laasitud kõik puud) 
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Lisa 12. Kvartalil JS136, eraldisel 1 taastatud proovitüki skeem (kontrollproovitükk) 
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Lisa 13. Kvartalil JS136, eraldisel 1 rajatud proovitüki skeem (kontrollproovitükk) 
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Lisa 14. Kvartalil JS136, eraldisel 1 rajatud proovitüki skeem (laasitud kõik puud) 
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Lisa 15. Kvartalil JS136, eraldisel 1 rajatud proovitüki skeem (laasitud tulevikupuud) 
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