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Puu
•Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsemate sõnade hulka.

•Eesti puunimedest on üldsoomeugrilised kuusk, pihlakas, 

toomingas.

•Puude tähtsusest räägib väga selgelt ka see, et perekonnanimede 

panemisel 19. saj algul olid puude nimed populaarseimad.



Puu anatoomia

• Juurestik kogub vett ja selles 

lahustunud mikroelemente

•Vesi tõuseb üles latva tüve 

pinnaosade, nn maltspuidu kaudu. 

•Ladvas kasutavad lehed või okkad 

vett assimileerimaks õhust klorofülli ja 

valguse abil erinevaid toitaineid, 

näiteks tärklist.

•Need toitained reisivad koore 

sisekihis allapoole, juurestikuni välja.

•Vedelike voolu piki tüve üles 

nimetatakse transpiratsiooniks



Puu anatoomia

•Osa vett kulub fotosünteesiks, kuid suurem osa aurustub lehtede ja 

okaste kaudu transpiratsiooni teel, mis on seega veevoolu liikuma 

panev jõud

•Rakud säilitavad endas vett kohesioonijõuga (tõmbejõud sama keha 

molekulide vahel) nii, et vertikaalsed veesambad ei katkeks.



•Puu kasvab pikkuses okste otsast ja paksuses tüve välispinnas. 

Puu ja koore vahel on mähk, rakukiht, mis kasvuperioodi ajal 

jaguneb, tootes sissepoole puidurakke ja väljapoole koorerakke. 

Mähikihi rakud on elavad, täidetud protoplasmaga ja võivad 

jagunemise teel paljuneda. Lisaks sellele on vaid säsikiirtes elavaid 

rakke. Suurem osa kasvava puu tüvest on seega surnud mass.



• kinnitada puu pinnasesse

•koguda mullast vett ja selles lahustunud toitaineid ning juhtida neid 

tüvesse

•säilitada süsivesikuid ja teisi orgaanilisi toitaineid

•keskmise suurusega puu võib soojal suvepäeval transportida juurte 

kaudu võrasse ligi 1000 liitrit vedelikku.

•juur kasvab pealmiselt sügisel.

•kui soovitakse lasta puul ära kuivada, 

siis on vaja eemaldada puutüve alumises 

osas koorelt ainult korp ja niin.

• Sellega lõigatakse ära toitainete juurdepääs 

juurtele ja puu sureb nälga.

Juur





•Kuuse, pöögi ja papli juured ei asetse eriti sügaval – sellist 

pinnapealset juurestikku nimetatakse lausjuurestikuks

•Männil, nulul ja tammel on püstine peajuur mitme hargnenud 

sammasjuurega.

Juur



Tüvi

•puule seisukindluse andmine

•mahlade juhtimine

•toitainete säilitamine

Puu kolm põhisuunda

•Piki- puidukiudude pikisuunas

•Tangentsiaalne- piki

aastarõngaid

•Radiaalne- säsist puu 

väliskihtide suunas



Tüvi

•Okaspuude oksad kasvavad

korrapäraselt ja nii saab okste

kordasid ehk männaseid kasutada

puu vanuse määramisel

•Esimene männas tekib harilikult

peale kolmandat-neljandat aastat

•Kindlam viis puu vanuse 

määramisel on siiski lugeda 

aastarõngaid



Tüvi

•Kasvukohatingimused , milles ladvavõrsed ja oksad arenevad määravad 

puu tüve sirguse, okste seisukorra ja esinemise sageduse.

•Suur tähtsus puidu praktilise kasutuse seisukohast.

•Puukrooni e võra suurus sõltub suurel määral puu kasvuümbrusest



Puu ehitus

Puit kui tarbematerjal on:

•heterogeenne, st materjali erinevate osadel on erisugused 

omadused, näiteks kevad- ja sügispuit, tüve- ja oksapuit;

•anisotroopne, st füüsikaliste omaduste erinevus eri suundades, 

näiteks kahanemisel-paisumisel, tugevuses ja töötlemisel;

•hügroskoopne, st materjal muudab ja ühtlustab oma niiskust 

vastavalt ümbritseva õhu niiskussisaldusele ja temperatuurile;

•reoloogne, st pikaajalise välisjõu mõjul muutuvad puidu kuju ja 

mõõtmed, puit “nihkub”. 



Okas- ja lehtpuud

•Okaspuud – ca 200…300 milj aastat tagasi, lehtpuud- ca 100 milj aastat.

•Okaspuud kuuluvad paljasseemneliste taimede hulka, lehtpuud on aga 

katteseemnelised taimed.

•Okaspuid peetakse vanemateks ja algelisemateks. Neis on pikad ja 

peened püstrakud ehk trahheiidid, mida mööda liigub vesi ja mis 

toetavad tüve ning salvestavad ka toitaineid. Trahheiidid on omavahel 

ühendatud pooride abil. Okaspuu ristlõikes, peamiselt männipuidus, on 

selgelt nähtavad ka vaigukäigud.

•Lehtpuudes on koed spetsialiseerunud: avarad juhtrakud toimetavad 

jõudsalt vett, peaaegu umbsed tugirakud toetavad tüve ja 

parenhüümrakud on toitainete salvestamiseks.



Okas- ja lehtpuud

•Soonte asetuse järgi jaotatakse lehtpuud kahte rühma:

1. Hajulisoonelised, sooned asetsevad segipaisatult e hajutatult

2. Rõngassoonelised, sooned on koondunud aastarõngaste kaupa 

ringidesse. Kevadpuidu sooned on sügispuidu omadest märgatavalt 

suuremad.



Puidu seesmine ehitus



Puidu seesmine ehitus



Männitüve läbilõige kolmes plaanis - rist-, tangentsiaal- ja 

radiaallõikes



Säsi

•Säsi  on  puutüve keskosas asetsev kude, mis kulgeb piki tüve ja mille 

tipp lõpeb ladvas pungaga. Säsi ja aastarõngad selle lähemas ümbruses, 

nn juveniilses puukoes, on madala kvaliteediga.



Säsikiired

Säsikiired koosnevad suhteliselt lühikestest, õhukeseseinalistest elus 

rakkudest – parenhüümrakkudest, mille ülesandeks juhtida vett ja 

toitaineid tüve sisemusse ning neid seal säilitada.

Tehniliselt küljest vaadates on säsikiired üheks puu nõrgimaks kohaks, 

sest sisaldavad palju toitaineid ja loovad seoses sellega soodsad 

tingimused seente kasvuks ja levikuks. Lülipuidu tekkimisel säsikiired 

ummistuvad ja rakud surevad.



Vaigukäigud

•Vaigukäigud on torutaolised käigud, mis kulgevad tüves vertikaal- või 

horisontaalsuunas ning nende ülesandeks on juhtida ja säilitada vaike.

•Vaigukäigud esinevad näiteks männil, kuusel ja lehisel.

•Männipuidus asetsevad nad ülekaalukalt pikisuunaliselt, kuusel 

radiaalsuunaliselt.

•Männipuidu vertikaalse 

vaigukäigu lõige on ca 0,08 mm.

•Vaigukäikude siseküljel asuvad

eritusrakud, nn parenhüümrakud,

millel on võime eritada vaike



Koobaspoorid
Koobaspoorid ühendavad omavahel okaspuu puidu trahheiide 

ja lehtpuu puidus leidub koobaspoore soontes.



Aastarõngad

Puu kasv algab äkitselt kevadel, kui valgus- ja soojushulk on 

sobivad. Moodustuvad suured ja õhukeste seintega rakud, nn. 

kevadpuit, mis kergendavad puu juurdekasvuks vajaminevat 

vedelike transporti. Suve lõpupoole aeglustub puu kasv ning 

tekkivad rakud on nüüd väiksemad  ja paksemate seintega – tekib 

sügispuit. Sügissuvel lakkab kasv äkki ja puu valmistub 

talvituma. Ühe aasta jooksul – kasvuperioodi kestus on ligikaudu 

maist augustini – moodustub tüve ümber uus aastarõngas.

Sügispuidu laius kogu aastarõnga laiusest okaspuul on keskmiselt 

20-25%.





Koor

•Kaitsta puud mehaaniliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste kahjustuste 

eest ning ära hoida sellega puu kuivamine

•Puu kooreks loetakse harilikult kõik kihid, mis asuvad väljaspool 

kambiumi

•Ca 10 % kogu puu mahust

•Koor koosneb füsioloogiliselt aktiivsest sisekihist ehk niinest  ja surnud 

rakkudega väliskihist – korbast

•Männi- ja kuusekoore tihedus

toorelt on ca 300 kg/m3.

•Niiskusesisaldus näit männi

niines-220%, korbas 35%.



Malts- ja lülipuit

•Maltspuit on puutüve välimine, heledama värvusega puiduosa, mis 

koosneb vedelikke juhtivatest rakkudest. Maltspuidu osas toimetatakse 

vett juurtest latva. Noor puu on läbinisti maltspuit.

•Lülipuit on tüve seesmine, tihti tumeda värvusega osa, mis koosneb 

surnud rakkudest ning ei võta seetõttu osa vedelike transpordist.

•Puu vananedes hakkab maltspuit tüve keskel säsi ümber lülipuiduks 

muutuma. Säsikiiri mööda kogunevad tüve keskossa vaigud, värvained ja 

isegi puu omatoodetud pehkimist tõrjuv aine – pinosülviin. Lülipuit 

ummistub täielikult ega toimeta enam vett edasi.



Malts- ja lülipuit

•Küpsel puul on lülipuidu osa ca 50 % kogu tüve ristlõikest

•Männi lülipuit erineb maltspuidust oluliselt kõrgema pehkimiskindluse 

poolest. 

•Kuid tavaliselt on lülipuidu tugevus maltspuidu omast väiksem, sest 

lülipuidu aastarõngad on laiemad ehk kõva sügispuitu on vähem. Ka oksi 

on tüve sees rohkem kui pinnakihis.

•Teatud puuliikidel lülipuit puudub,

neid nimetatakse maltspuidulisteks

( lepp, haab, kask, pöök ja vaher)



Räni- ja tõmbepuit



Puidu keemiline koostis

•Puit koosneb tselluloosist, ligniinist ja hemitselluloosist.

•Tselluloos on kiulise jäigastajana nagu sarrus betoontalas.

•Hemitselluloos on vaheaine.

•Ligniin on kõike kokku liimiv kleepaine (võrdluses betoontalaga on 

ligniin tsemendiks).

•Tselluloos on värvuselt helehall ja ligniin kollakas ning lagunemisel 

pruun



Puidu füüsikalised omadused

•Puidu tihedus – on aine mahuühiku mass, st materjali ja massi suhe, 

mille ühikuks on g/cm3. Kuna puit on hügroskoopne materjal, siis 

sisaldab ta vähemal või suuremal määral vett. Puidu tiheduse puhul peab 

kindlasti teadma niiskussisaldust, sest tihedus võib erineva niiskuse 

korral suurtes piirides erineda.

Puidu tihedus suurendab järgmisi puidu omadusi:

•tugevust

•kõvadust

•kulumiskindlust

•soojajuhtivust

•kütteväärtust

•kahanemist ja paisumist





Puidu tiheduse tabeleid



Puidu niiskus ja õhuniiskus.

•Puiduteaduses nimetatakse puidu niiskuseks puidus leiduva niiskuse ehk 

vee massi suhet vastava kuiva puidu massi. Puidu rakusein suudab 

endasse vett imeda ainult teatud piirini, kuni rakusein niiskusest 

küllastub. Küllastuspunkt saabub kõikidel puuliikidel umbes 30 % 

niiskussisalduse juures. Niiskussisalduse suurenemisel koguneb liigne 

vesi raku õõnsustesse ehk lumenisse.



Puit ja niiskus

Rakuseintesse tunginud vesi eraldab seinakihte üksteisest, mistõttu raku 

konstruktsioon nõrgeneb. Tugevuse vähenemine on võrdeline puu 

niiskussisalduse suurenemisega, kuid ainult teatud piirini, raku seinte 

küllastumispunktini. Peale seda hakkab vesi kogunema rakkude sisse 

rakuõõnde ja see enam puud ei nõrgenda. Märja puidu tugevus on umbes 

pool kuiva puidu tugevusest ja vastupidi.



Niiskussisalduse jaotus puutüves



Kuivamine.
Toores puit kuivab õhukuivaks ühtlase kiirusega. Esmalt eemaldub 

rakuõõnte vesi, mis ei mõjuta kahanemist. Alles siis, kui puit on 

kuivanud 30 % niiskuseni, hakkab see elama ehk kahanema. 

Eri suundades on kuivamiskiirus erinev.

Näiteks 100x100 kuuselati kuivamine. Kahanemine algab umbes 3 kuu 

pärast. Alles pooleteise aasta pärast hakkab latt oma lõplikule 

tasakaaluniiskusele lähenema (ca 20%).



Tasakaalustatud niiskus

• Iga puidutükk püüab vastavalt teda ümbritseva õhu suhtelisele 

niiskusele ja temperatuurile ühtlustada oma niiskust. Näiteks 

kuivatamata männipuidu hoidmisel 60% suhtelisel õhuniiskusel, 

tasakaalustub puidutüki niiskus ca 13% juures.

Kahanemine ja paisumine

Kahanemise suhted kõigis kolmes peasuunas:

tangentsiaalselt :radiaalselt:pikisuunas=2: 1: 0,1.

Võib öelda:

• rasked puuliigid kahanevad rohkem kui kerged;

• sügispuit kahaneb rohkem kui kevadpuit;

• lülipuit kahaneb vähem kui maltspuit.



Erinevaid deformatsioone peale kuivamist



Erinevate puuliikide protsentuaalne kahanemine



Puidu soojusomadused

• Soojusjuhtivus- soojushulk wattides, mis läbib puitmaterjali 

(pindalaga 1m2 ja paksusega1m), kui vastaspindade temperatuuride 

vahe on 1C.

• Soojusmahutavus – soojuse hulka kilodžaulides, mis on vajalik 1 kg 

materjali temperatuuri tõstmiseks 1C võrra.

Absoluutses kuivas olekus puidu soojusmahutavus 1,36 kJ/kgC, 100% 

niiskuse juures 2,77 kJ/kgC.

Näiteks veel on 1,0,

teras ca 0,4 ja kivi 0,85.



Soojusjuhtivus



Puidu tugevus

• Materjali tugevus on võime purunemata taluda koormust. 

• Tugevus sõltub sellest, kui palju on puidus tahket ainet võrreldes 

õhuga. Rakemad puuliigid on tugevamad.

• Lisaks kaalule mõjutavad puittala tugevust selle niiskus, süü suund ja 

okslikkus.

Survetugevusele vastupanu eri suundades



Akustilised omadused

• Akustika on õpetus helist, selle tekkimisest, omadustest ja levimisest 

materjalides.

• Puit on üks parimaid helisid absorbeeriv (neelav) materjal, aga ka 

tähtis materjal paljude muusikariistade tootmisel.

• Tervel ja lõhedeta puidul on ilus kõla. Mädaniku ja lõhedega 

kahjustatud puidul on kume kõla, mida põhjustab materjali struktuuri 

muutus.

• Puidul on madal heliisolatsioon (võimele takistada heli ülekandumist 

ruumist ruumi).

• Helipuiduks nimetatakse puitu, mis on sobiv muusikariistade 

tootmiseks. Näiteks oksavaba kerge kuusepuit, millel on head 

resonantsomadused.





Sobivaima tala lõige. Külgede suhtarv peab olema 

ligikaudu 7:5



Aeg venitab puitu

• Kui puittala koormatakse hetkeks, siis see paindub ja peale 

koormuse kõrvaldamist tala sirgestub. Seega on puit elastne.

• Kui koormus jäetakse pikaks ajaks, siis koormuse kõrvaldamisel 

venib ja sirgestub puittala ainult osaliselt. Puidus on toimnud püsiv 

ehk plastiline kujumuutus - nimetatakse viskoelastsuseks.



• Aeg mõjutab puidu kujumuutust ehk puit venib. Kujutlegem tala, mis 

hetkeliselt peab vastu 100-kg koormusele, siis murdub see 85-kg 

koormuse all 10 tunni jooksul, 73-kg koormuse all 45 päeva jooksul ja 

62- kg koormuse all 10 aasta kestel. Niisiis on venimine esialgu suur 

ja seejärel tasandub peaaegu olematuks. Meie tala peab 55-kilosele 

koormusele vastu kas või 1000 aastat.



Puit elab niiskuse järgi

• Puidu kahanemise ja turdumise tekitab rakuseintes oleva 

veehulga muutumine. Seda nimetatakse puidu elamiseks.

• Hea, paksude rakuseintega puit elab intensiivsemalt, kuna puidu 

elamine sõltub just rakuseinte niiskussisalduse kõikumistest. Kui 

paks ja õhuke rakusein kahanevad poole võrra, on paksu 

kahanemine loomulikult suurem.Männi lülipuit elab siiski 

vähem kui maltspuit, sest selle rakuseinad on täis muid aineid 

ega ime seepärast enam palju vett.



Kuivamispragunemine

• Mida paksem on puitmaterjal, seda kergemini see praguneb

• Pragunemist mõjutab ka kuivamise kiirus

• Kuivav puit kahaneb tugevamini tangentsiaalsuunas, seetõttu katkeb 

kergemini aastarõngas

• Palgipinna pragunemisel ilmneb puidu keerdkasv

• Tavaliselt tekib lõhe selles koha, kus südamiku ja pinna vahe on kõige 

lühem



Laud kahaneb ja kaardub

• Laud seina: säsi väljapoole, tüvi ülespoole

• Mida lähemal palgi pinnale on laud saetud, seda kumeramaks see 

kuivab



Tüvi seinas üles poole



Puitu sööb päike, mitte vihm 
Maltspuit kannatab temperatuuri kõikumiste koormuste all 

tunduvalt rohkem kui vaigu ja muude ainetega täidetud lülipuit. 

Uuringud on näidanud, et tumedaks toonitud aken hävineb 

päikesepoolsel küljel isegi kiiremini kui täiesti käsitlemata puit.



Aida lõunakülje kaitsmine laudvoodriga



Selleks korraks kõik.


