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COMMUNICATIONS  INSTITUTIFORESTALIS  

FENNIAE 

HARSTELA, P.  &  TERVO,  L. 1983. Technology of the  production  of  bare-root  seedlings. Seloste:  Paljasjuuristen  
taimien  tuotannon teknologia. Commun.  Inst. For. Fenn. 110:  I—sl. 

The study  deals  with the  technology of the  produc  
tion  of bare-root  seedlings and the  possibilities  of its 
development in  Finland and some other countries.  
Technological variables  are  examined by means of 
economic, biological,  labour policy  and ergonomical 
criteria.  Although the  scrutiny  is holistic, root  pruning 
as a substitute for transplanting and  the  lifting of 
seedlings are analysed  more broadly than other aspects, 
and more empirical  material  has  been  collected on them 
that these other parts  of  the  work.  The reason for  this  
is  that these  aspects  involve  the  greatest  costs,  a greater  
labour requirement and  most of  the  ergonomical prob  
lems  in  the production of  bare-root  plants.  

Tutkimuksessa käsitellään  paljasjuuristen taimien  
tuotannon teknologiaa ja sen  kehittämismahdollisuuk  
sia.  Teknologisia muuttujia tarkastellaan  taloudellisten, 

biologisten, työvoimapoliittisten  ja  ergonomisten  kri  
teerien  avulla.  Vaikka tarkastelu  on kokonaisvaltainen, 

on juurten leikkuuta ja taimien  nostoa tarkasteltu mui  
ta  asioita laajemmin ja niistä  on kerätty  myös  muita  töi  
tä  enemmän  empiiristä aineistoa.  Tämä  johtui  siitä, että  
nämä  työt aiheuttavat  suurimmat  kustannukset,  suu  
rimman  työvoimatarpeen ja useimmat  ergonomiset on  
gelmat paljasjuuristen  taimien  tuotannossa. 

AHTI, E. 1983.  Fertilizer-  induced  leaching of phosphorus and  potassium from  peatlands drained for forestry.  Se  
loste:  Lannoituksen vaikutus  fosforin ja kaliumin  huuhtoutumiseen ojitetuilta  soilta.  Commun.  Inst. For. Fenn.  
111:1—20. 

Ditch  runoff  from  a  peatland  area drained  for  forest  

ry  was sampled during May —
October  for  one year  befo  

re  and six  years  after refertilization with phosphorus 
and potassium.  Raised potassium concentrations  were 
detected during the  first  snowless period after refertili  
zation, while  the phosphorus concentration  increased  

significantly  the  following year  and  continued to be  
high  six  years  after  refertilization. 

During three years, simultaneous  sampling was per  
formed in  a corresponding area partly  fertilized 13-15 
years  earlier. Here, no significant  differences between  
fertilized  and unfertilized parcels  were detected  for po  
tassium.  Instead, the  runoff samples taken  from the 
fertilized parcels  contained  significantly  more phospho  

rus  than  did the samples taken from the unfertilized  

parts  of  the area. 

Ojitusalueelta  otettiin ojavesinäytteitä  touko—loka  
kuussa  PK-jatkolannoitusta  edeltäneenä vuonna ja kuu  
tena vuotena sen jälkeen.  Korkeita  kaliumpitoisuuden 

arvoja  esiintyi  vain lannoitusvuoden  aikana. Fosforipi  
toisuudet  kasvoivat  merkitsevästi vasta seuraavana 

vuonna ja pysyivät  jatkolannoitusta edeltänyttä tasoa 
korkeammalla  havaintojakson loppuun asti.  

Vuosina  1980-82 otettiin  samanaikaisesti  vesinäyttei  
tä  vastaavanlaiselta ojitusalueelta,  joka  oli osittain  lan  
noitettu  NPK:lla 13-15 vuotta aikaisemmin.  Alueen 

lannoitettujen osien  valumavesien  fosforipitoisuus oli  
edelleen moninkertainen lannoittamattomiin osiin  

verrattuna. Kaliumpitoisuudet eivät  poikenneet merkit  
sevästi  toisistaan.  
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JUKOLA-SULONEN, E.-L.  1983. Vegetation succession  of abandoned  hay fields  in  Central  Finland.  A quantitative 
approach. Seloste: Kasvillisuuden  sukkessio  viljelemättä jätetyillä  heinäpelloilla Keski-Suomessa  kvantitatiivisin  menetel  
min tarkasteltuna. Commun. Inst. For. Fenn. 112:1—85 

Vegetation succession  on 3 to 26-year-old abandoned  
fields  was studied during the period 1971—1979  at 
Suonenjoki, Central  Finland.  Both  seasonal  and  annual  

dynamic changes were examined  at the  species  and the  
community level  using biomass, shoot  density and  fre  

quency  values.  A  number  of methods  were  used  for  
classifying  and  ordinating the  material.  The  minimum  
variance  clustering method, which  was based on the  
biomass values,  gave results  which  were in  agreement  
with  those  obtained  using reciprocal  averaging species and  

sample plot  ordinations, and factor  analysis  species group  
ings. The succession  and moisture-fertility  gradi  
ents were  interpreted from the  ordination.  The  results  of 
the ordination  were applied to a larger samplesize  
of abandoned  fields. Three succession stages,  
so-called successional sub-associations:  Phleum  

pratense  L. (3—5  years  stage), Agrostis tenuis  Sibth.  
(6—14) and Alchemilla  vulgaris  coll.  (15—24)  sub-asso  
ciations, being named  according  to the  dominant  species,  
were obtained  on the  basis of classification  and  ordination  

methods.  

The  species  were  grouped into  succession  classes  using 
factor analysis  and  reciprocal averaging ordination. This  

grouping was then  used  to develop a number  of matrix  
models  for  estimating  the  progression of succession.  The  
best  models gave parallel results  with  those  of  the  
ordination  and classification  methods.  

Inter- and  intraspecific  competition was studied  using 
ratio  of biomass/shoot  density and shoot, weight. A  

competition relationship was found  between  Agrostis  
tenuis  and  Phleum pratense.  Populations of  single species  

growing in  mixed  stands  did  not  obey  the  -3/2  power  
law, but  the  law  regulated the  ratio  between  the  mean 
shoot  density and mean shoot  weight in  the  whole  field  
layer community  at the  meadow  stage. 

Field  voles  (Microtus agrestis  L.)  were  found  to have  a 

strong  effect on the  production  of their  food  species  and  
of the  whole plant community.  

While  species  dominance, primary  production  and  the  
ecological  efficiency  of the  plant community decreased, 
the  diversity  and  the  stability increased  throughout the  
studied  succession  stages.  The  dominance-diversity func  
tions  became increasingly  logarithmical as  the  effect of 
the  trees and shrubs,  several  planted, gradually in  
creased.  

Although the  plots and species studied  can be  clas  
sified  using  different  methods, it was not possible  to  find  

any  objective  stages.  The  succession  trends  on all  of  the 
field  plots differed  to some extent from each  
other. The structural and even the functional  features of 

the  changes were continuous.  The  rate of change was  
greatest  at the onset of field  succession,  but  slow  on the  
older  fields. 

Kasvillisuuden  sukkessiota  tutkittiin Suonenjoella, 

Keski-Suomessa, vuosina 1971  —1979 sukkessioiältään  
3—26  vuotta vanhoilla  viljelemättä jätetyillä  heinäpelloil  
la. Biomassojen, versotiheyksien ja frekvenssien  avulla  
seurattiin  vuodenaikaisia  ja vuotuisia  dynaamisia muutok  
sia  sekä  kasvilaji-  että yhteisötasolla. Aineiston  luokitte  
luun  ja ordinointiin  käytettiin  useita  menetelmiä, joista 

biomassapohjainen minimivarianssiklusterimenetelmä  an  
toi  reciprocal  averaging -laji-  ja -näytealaordinaation sekä  

faktorianalyysin  lajiryhmittelyn  kanssa  yhteneväisen tu  
loksen.  Ordinaatiosta tulkittiin  sukkessio-  ja  kosteus  
ravinteisuusakselit.  Ordinaatiotulokset  suhteutettiin  suu  

rempaan  vanhojen  peltojen  aineistoon.  Luokittelun  tulok  
sena  erotettiin  kolme  sukkessio-osakasvustoa:  Phleum  pra  
tense  (3—5 v.)-,  Agrostis  tenuis (6—14  v.)-  ja  Alchemilla  
vulgaris  (15 —24  v.)-vaihe dominanssin  mukaan  nimettyi  
nä. 

Faktorianalyysin  ja reciprocal  averaging -analyysin  avul  
la  luotiin  lajien sukkessioluokitus  ja sen avulla  useita  
matriisimalleja  sukkession  kulun  estimoimiseksi.  Parhailla  
malleilla  saatiin  samansuuntainen  tulos  kuin  ordinaatio  

ja luokittelumenetelmillä.  

Lajienvälistä kilpailua tutkittiin  satojen/tiheyksien ja 

vetsokokojen avulla.  Todettiin  kilpailusuhde Agrostis  te  
nuiksen  ja Phleum  pratensen  välillä.  Yksittäisten  lajien 

populaatiot eivät  sekakasvustoina  toteuttaneet -3/2 
-potenssilakia,  mutta koko  kasviyhteisössä  niittyvaiheessa 
laki  sääteli keskimääräisen  tiheyden ja yksilöpainon suh  
detta. 

Peltomyyrän  (Microtus  agrestis  L.) todettiin  vaikuttavan  
ravintokasviensa  kautta  koko  kasviyhteisön  tuotokseen  
voimakkaasti. 

Tutkitussa  sukkessiovaiheessa  kasviyhteisön  lajidomi  
nanssi, perustuotos  ja  ekologinen tehokkuus  laskivat,  
mutta diversiteetti  ja  vakaus  kasvoivat. Dominanssi-diver  
siteetti  funktiot  muuttuivat  yhä logaritmisempaan suun  
taan samalla  kun  vähitellen  puiden ja  pensaiden (osaksi  
istutettuja) vaikutus kasvoi  ja  muutti  koko  kasviyhteisön. 

Vaikka tutkittuja  aloja  ja lajeja voitiin  luokitella  halu  
tulla  tavalla, mitään  portaittaisia  muutoksia  ei voitu  
havaita  eikä objektiivisia vaiheita  määrittää. Kullakin  

pellolla oli jossain määrin  muista  poikkeava  sukkessio  
suuntansa. Muutokset niin  rakenteellisissa  kuin  toimin  

nallisissakin  piirteissä  olivat  jatkuvia ja vähittäisiä. Muu  
tosnopeudet olivat  suurimpia pellon  sukkession alussa, 
mutta hyvin hitaita  vanhoilla  pelloilla.  
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OIKARINEN,  M. 1983.  Etelä-Suomen  viljeltyjen  rauduskoivikoiden  kasvatusmallit.  Summary:  Growth  and  yield  
models for silver birch  (Betula pendula) plantations in  southern Finland. Commun.  Inst.  For.  Fenn.  113:  1—75. 

Tutkimuksen  perusaineisto muodostuu  11 raudus  
koivun  puolipysyvästä  koealasta, joiden lisäksi  on käy  

tetty hyväksi  kahta aikaisemmin  julkaistua  koivuaineis  
toa. 

Tutkimuksessa  esitetään  47  viljeltyjen  rauduskoivi  
koiden kasvatusmallia viidelle  pituusboniteetille. Niiden  

perusteella on laadittu  vastaavat harvennusmallit, joita 
suositellaan Etelä-Suomea  varten. Ne  sisältävät  suosi  

tuksen pohjapinta-ala ennen ja jälkeen harvennuk  
sen.  Harvennusmallien laadinnassa  on pyritty  ottamaan 
huomioon kaikki  järkiperäisen puuntuotannon  ja met  
sänhoidon  vaatimukset  tuotannon määrästä  ja  laadusta  

puunkorjuuseen saakka.  
Rauduskoivun kasvua  ja tuotosta verrataan lopuksi  

havupuiden vastaaviin  tunnuksiin. Taloudellisten las  
kelmien  mukaan  rauduskoivun  viljely  jää jälkeen kuusen 
ja männyn viljelyn  kannattavuudesta, mutta ero on niin  

pieni, että vähäisetkin  muutokset  saattavat helposti 
muuttaa edullisuusjärjestystä.  

The primary  material  of this  study  consist  of 11 sil  
ver  birch  semipermanent sample plots. In  addition  two 

independent previously  published birch  materials  have  
been  utilized.  

This  publication includes  47 growth and  yield  tables  
for silver  birch plantations on five site  classes.  On the  
basis  of these  tables, thinning guidelines for silver  birch  
plantations are given for southern Finland.  

These include  recommendations  for the  basal  area 

before and after thinning. When constructing the  
thinnig guides, attention has  been  paid to the  volume 
and  quality of  production,  as well  as to the  needs  of  the  
harvesting.  

The growth and  yield of silver birch  was at last  

compared with  the corresponding  figures of conifer  
cultures.  After limited calculations it was evident, that 
the  economy  of the  silver  birch  plantation  was poorer  
than  that  of  conifer cultures.  Although the  difference  
was  so little that many things in  practice  can easily  
change the  order  of profitableness. 

KUKKOLA,  M. & SARAMÄKI,  J. 1983. Growth response  in  repeatedly fertilized pine and spruce stands on 
mineral  soils.  Seloste:  Toistuvalla lannoituksella saatava kasvunlisäys  kivennäismaiden männiköissä  ja  kuusikoissa.  
Commun.  Inst. For.  Fenn. 114:  1—55. 

The material for southern  Finland  comprised 145 

plots  fertilized with nitrogen and  141 control plots  in  
pine stands, and 44  plots  fertilized with nitrogen and  
46  control plots in  spruce  stands. The corresponding  
figures  in  northern Finland were 32 and 36 for pine  
stands  and  17 and  17 for spruce  stands.  The  develop  
ment  of the  experiments was followed  over  a period 
ranging from 9 to 19 years. The  interval between  
nitrogen fertilizations varied  from  1  to 10 years and  
the  average  number  of applications was three. Am  
monium  sulphate,  urea and ammonium  nitrate  with  
lime  were used  as the  nitrogen fertilizers. 

A  model  describing the  annual response  was devised  
separately for  the  pine and spruce  stands comprising 
the  southern material. The independent  variables were 
the  time  elapsed  since  fertilization, fertilizer dose and  

type as well as various  stand variables. A predicted  
value for the  response  in  repeatedly  fertilized stands  is  
obtained in  such  a way that  the  response  caused by  each  
successive fertilization is predicted  for the growing 
season in question. The  predictions  are then  summed. 
The  response  brought on  by  each  individual fertilization 
is also affected by previous  fertilizations, which are 
taken into account by  means of the  time  elapsed since  
the  fertilizations and  the  amounts of  nitrogen applied. 

The  response  to urea was  found  to be  weaker  than  
that to the  other  types  of nitrogen fertilizer. This  was 
partly  due  to the  fact that  spring is an unfavourable 
time  to spread urea. Phosphorus fertilization did  not 
improve the  growth of the  pine stands, but in  the  

spruce  stands  it  clearly increased growth when  applied  
together with  nitrogen. In southern  Finland  the  average  
response  given by  N fertilization was 1,4 m

3 /ha/a in  the  
pine stands,  1,3 m

3/ha/a  in  the  spruce  stands,  and that 
given by  NP  fertilization 1,7 m

3/ha/a in  the  spruce  
stands.  In northern Finland the  average response  in  the  

Tutkimusaineistona  oli Etelä-Suomen  männiköissä  

145 typpilannoitettua ja  141  vertailukoealaa  sekä  kuusi  
koissa  44  typpilannoitettua ja 46 vertailukoealaa. Poh  
jois-Suomessa vastaavat luvut  olivat  männiköissä  32  ja 
36  sekä  kuusikoissa  17  ja  17. Kokeiden kehitystä  seu  
rattiin  9—19  vuotta. Typpilannoitusväli vaihteli I—lo 
vuotta ja lannoituskertoja oli keskimäärin  kolme.  
Typpilannoitelajeina oli  käytetty  ammoniumsulfaattia, 
ureaa  ja  oulunsalpietaria. 

Etelä-Suomen  koeaineistolla  laadittiin  vuosittaista 

kasvunlisäystä  kuvaava  malli erikseen  männikölle ja 
kuusikolle.  Selittävinä  muuttujina olivat  lannoituksesta 
kulunut aika,  lannoitemäärä  ja -laji  sekä  puustomuuttu  

jia. Mallilla saadaan kasvunlisäysennuste  toistuvasti  
lannoitetussa metsikössä  siten, että  ennustetaan kunkin  
lannoituksen  aiheuttama  kasvureaktio  kyseisenä  kasvu  
kautena  ja summataan  ennusteet. Kunkin  lannoituksen  
aiheuttamaan reaktioon  vaikuttavat  myös  edelliset lan  
noitukset, jotka  otetaan menetelmässä huomioon niistä  
kuluneen  ajan ja niiden  typpimäärän avulla. 

Urealla saatiin heikompi kasvunlisäys  kuin  muilla  
typpilannoitelajeilla, mikä  aiheutui  osaltaan  urealle  

epäedullisesta kevätlevityksestä.  Fosforilannoitus  ei  
parantanut  männiköiden  kasvua,  mutta kuusikoissa  

yhdessä typen kanssa  annettuna se lisäsi  selvästi  kasvua.  
Aineiston  keskimääräinen  kasvunlisäys N-lannoituk  
sella  oli  Etelä-Suomen männiköissä 1,4 m

3 /ha/a  ja kuu  
sikoissa  1,3 m'/ha/a sekä  NP-lannoituksella  kuusikoissa  

1,7 m
3 /ha/a. Pohjois-Suomen männiköissä kasvunlisäys 

oli  63  % ja kuusikoissa  69  % ennusteesta,  joka niille 
oli  laskettu Etelä-Suomelle  laaditulla  kasvunlisäysmal  
lilla.  

Paras  tulos  saatiin  kasvupaikoilla,  jotka  puulajien 

kasvupaikkavaatimukset  huomioon ottaen ovat män  

nylle keskinkertaisia  ja kuuselle karuhkoja.  Kasvun  

lisäys  oli  suurimmillaan nuorissa  metsiköissä  ja  heikkeni 
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pine stands was 63  % and  in  the  spruce stands  69 % of 
the  values predicted by  the model  devised  for southern 
Finland.  

The best result  was  obtained  on sites  which, as 
regards the site  requirements of  the  tree species,  were 

average  in  the case of  pine and rather infertile in  the 
case of  spruce.  The greatest  response  was obtained in  
young stands,  the response  slowly declining  as the  stand 
aged. 

Taking  the  different factors  into account,  the recom  
mended  interval  between fertilizations is 4—B years  
and  the  size  of a single fertilizer dose  100—150  kg  
N/ha in  southern Finland.  If the  aim  is  to obtain the  

greatest  response  within  these limits,  then  the  shortest  
interval and the  highest single fertilizer  dose  should 
be  used.  If the  aim  is  to obtain  the  greatest  response  
per  kilogram  of nitrogen, then the interval  should  be  as  
long  as possible  and the size  of the  individual appli  
cation small. 

The response model programme (FORTRAN) is  
available from the  authors.  

hitaasti  metsikön  ikääntyessä.  
Eri  tekijät huomioon ottaen lannoitusväliksi  suosi  

tellaan 4—B vuotta ja kerta-annokseksi 100—150  kg  
N/ha Etelä-Suomessa. Kun  näissä  rajoissa halutaan 
suurin  määrällinen kasvunlisäys,  käytetään  tiheintä 
toistamisväliä ja suurinta kerta-annosta. Jos tavoit  
teena  on  suurin  kasvunlisäys  typpikiloa kohti,  on tois  
tamisväli mahdollisimman pitkä  ja  annos pieni. 

Kasvunlisäysmalli  on ohjelmoitu (FORTRAN) ja 
ohjelma on  saatavissa  tekijöiltä. 

ANNILA,  E.,  HELIÖVAARA,  K.,  PUUKKO,  K.  &  ROUSI,  M. 1983.  Pests  on lodgepole pine  (Pinus  contorta) 
in  Finland. Seloste: Kontortamännyn tuhot  Suomessa.  Commun. Inst. For.  Fenn.  115:1—27. 

A  survey study  on the  occurrence of  different pests,  
especially  insects, on lodgepole pine (Pinus contorta  
Douglas ex  Loudon) was carried out  in three successive  

years  in  31 localities.  Hylobius weevils  were  the  main  
insect  pest  during the  first growing season, seriously  
damaging about  20  % of the  seedlings treated with lin  
dane  on reforestation areas. Although many  insect  

species  were  found to feed on young  lodgepole  pines,  
they were of only  minor  importance. On the  other 
hand, one to ten-year-old  plantations were often 
damaged by  voles and moose. In northern Finland 
young plantations were infested by  pathogenic fungi 
(Phacidium infestans Karst., Gremmeniella abietina 
(Lagerb.) Morelet).  Moreover, young trees  were often 
damaged by  abiotic  agents.  The main  insect  pest of 
older  lodgepole pines  was  Neodiprion sertifer  (Geoffr.). 
Severe  defoliation in  successive  years  was considered to 
be the main  reason for the death  of trees in some 

stands. Lodgepole  pine timber was attacked by many  
insect  species  originally breeding in  Scots pine (Pinus  

sylvestris  L.)  or Norway  spruce (Picea  abies (L.)  Karst.).  
However,  the  reproduction of  most  insect  species  was 
low, including ones of economic  importance. Some  
differences were found between lodgepole pine and  
Scots pine,  as well as between  different provenances  of 
lodgepole pine,  as regards susceptibility  to damage. 

Tutkimuksessa  pyrittiin  selvittämään, mitä  hyöntei  
siä  Suomessa esiintyy  kontortamännyllä, ja kuinka  va  
kavaa  tuhoa ne voivat  saada aikaan tällä  puulajilla.  Tai  
mikoita tutkittaessa otettiin huomioon myös  muiden 
eläinten  ja sienitautien  aiheuttamat tuhot  sekä muut, 
lähinnä ilmastotekijöitten  aiheuttamat  viotukset.  Tut  
kimuksessa  verrataan myös kontortamännyn tuhonalt  
tiutta kotimaiseen mäntyyn. 

Kontortamännyn taimien  pahimmiksi tuholaisiksi  
Etelä-Suomen avohakkuualoilla osoittautuivat tukki  

kärsäkkäät  (Hylobius),  jotka vioittivat  vakavasti  noin 
viidennestä taimista  ensimmäisen  kasvukauden aikana. 

Tulokset eivät  kuitenkaan  osoita,  että kontortamänty 
olisi  tälle  tuholaiselle alttiimpi  kuin  kotimainen mänty. 
Muita  tuhoja esiintyi  jokseenkin vähän. 1 —  10 vuotta 
vanhoissa  taimikoissa  tärkeimmät  tuholaiset  olivat  tuk  

kikärsäkkäät,  myyrät  ja hirvi. Sienitautien  (lumikariste,  
versosyöpä)  merkitys  tuhonaiheuttajina oli Keski-Suo  
messa,  mutta varsinkin Pohjois-Suomessa, huomatta  
vasti  suurempi kuin  Etelä-Suomessa.  Myös erilaisten  
abioottisten  tekijöitten aiheuttamia vioituksia esiintyi  
Pohjois-Suomessa verrattain  paljon. Kuitenkin  ainoas  
taan myyrätuhoille  kontortamänty näyttää olevan aina  
kin  Pohjois-Suomessa alttiimpi  kuin  kotimainen  mänty. 

Varttuneissa  kontortamännyissä  esiintyvistä  hyöntei  
sistä  oli  tärkein  ruskea  mäntypistiäinen, jonka neulas  

tuhojen arveltiin  johtaneen puitten kuolemiseen  eräissä 
metsiköissä. Kaikesta  päätellen kontortamänty kestää 
selvästi  huonommin  tämän hyönteisen tuhoja kuin  ko  
timainen  mänty. Puutavaraan  iskeytyi  monia  kotimai  
sessa männyssä ja kuusessa  eläviä lajeja, mutta niiden 

lisääntyminen oli yleensä varsin  vähäistä.  



116 

117 

7 

KOLARI,  K. K.  (Ed.)  1983. Growth disturbances  of forest trees. Proceedings of international  workshop and  
excursion  held in  Jyväskylä  and Kivisuo, Finland, 10.—13.  October,  1982.  Seloste:  Metsäpuiden kasvuhäiriöt. 
Jyväskylässä  ja Kivisuolla 10.—13. lokakuuta 1982 pidetyn kansainvälisen  symposiumin  esitelmäraportit.  
Commun. Inst. For. Fenn. 116: I—2oB. 

The Finnish  Forest Research Institute and the  

lUFRO Working Party  SI. 05—01 (Peatland forestry) 
jointly  organized an international  workshop on growth 
disturbances  in  Jyväskylä, Finland,  in  October 10.—13. 
1982. Altogether 42 scientists  from eight countries  
participated.  

During the 19705, growth disturbances of forest 
trees came  to the  focus  of forest research  particularly  in  
the Nordic countries, but  also in  Central and eastern 

Europe, in  fact  everywhere previously  treeless  
areas had been afforested. Rese«x.'i in this field is 

already quite advanced  in  Australia  and  New Zealand.  
In  general, growth disturbance.-; of  trees seem to be  

linked  to lack of balance in  their  nutrition.  Symptoms 
of deficiency  of the  known  main  nutrients  are  not 
counted  as growth disturbances.  Growth disturbances 
lead to the  death  of the  tree  tops  and  to remarkable  
deterioration  in  the  quality of timber.  Trees  become 
knotty,  twisted and many-branched.  Their  use  as saw  
wood is  not  possible.  This problem  is  being investiga  
ted since  1976  in  a special  research  project of  the  Finnish 
Forest Research Institute  under  the  leadership of prof.  
Olavi  Huikari.  Also  in Norway  and  Sweden  growth 
disturbances  are having considerable  influence  on  
forestry  which  has  resulted  in  increased  interest  in the  

problem among  scientists. In Finland  also some 

physicists  are  interested  in  the  matter. Increased  

susceptibility  to diseases  is usually connected with 
growth disturbances. In addition, several  fungus 
diseases  cause almost similar  symptoms as growth 
disturbances.  In the  last  few years  growth disturbances  
have  caught  the interest  of scientists  investigating  the 
viruses  in forest trees. 

The  post-workshop  excursion  acquainted the  partici  
pants  with the  large fertilization experimental fields on 
Kivisuo  at Leivonmäki.  Growth  disturbances  in  Scots 

pine  and  consequent  death of  such  trees could  be  seen 
in vast areas. 

lUFROn  Working Party  SI.  05—01  (Peatland forest  
ry)  sekä Metsäntutkimuslaitos järjestivät  kansainvälisen  

kasvuhäiriösymposiumin,  johon osallistui 42 tutkijaa 
B:sta eri maasta. 

Metsäpuiden kasvuhäiriöt ovat tulleet  metsäntutki  
muksen  kiinnostuksen kohteeksi  1970-luvulla  erityisesti  
Pohjoismaissa, mutta myös Keski-Euroopassa, Itä-Eu  

roopassa  sekä  muualla, missä ennestään puuttomia 
alueita on metsitetty.  Australiassa  ja Uudessa  Seelannis  
sa alan  tutkimus  on  edennyt jo hyvin  pitkälle.  

Yleisesti  ottaen puiden kasvuhäiriöt  näyttävät liitty  
vän  niiden  ravinnetalouden  tasapainottomuuteen: Tun  

nettujen pääravinteiden puutosoireita ei  lueta  kasvuhäi  
riöiksi.  Kasvuhäiriöt  johtavat puiden latvojen kuolemi  
seen ja  puun  laadun voimakkaaseen heikkenemiseen.  
Puista  tulee oksaisia,  mutkaisia  tai  monihaaraisia. Nii  
den käyttö  sahatavarana  ei  ole  mahdollista.  Metsäntut  
kimuslaitoksella  asiaa  on tutkittu erityisprojektina  prof.  
Olavi Huikarin  johdolla vuodesta  1976 alkaen. Myös 
Norjassa  ja Ruotsissa  kasvuhäiriöillä  on todettu olevan  
metsätaloudellisesti merkittäviä  vaikutuksia ja niinpä 
siellä metsäntutkijat ovat kiinnostuneet  asiasta. Suo  
messa  eräät  fyysikot  ovat kiinnostuneet  ongelmasta. 
Kasvuhäiriöihin  liittyy  tavallisesti  lisääntynyt tautialt  
tius  ja lisäksi  monet sienitaudit  aiheuttavat  lähes  saman  
laisia  oireita kuin  kasvuhäiriö. Aivan  viime  vuosina  kas  

vuhäiriö  on alkanut  kiinnostaa  myös metsäpuiden vi  
rusten tutkijoita.  

Kokousta  seuranneella  retkeilyllä  tutustuttiin Lei  
vonmäen  Kivisuon  laajoihin lannoituskoekenttiin.  Niis  
sä  voitiin  nähdä  männyn kasvuhäiriöitä  ja  sen  aiheutta  
maa puiden kuolemaa  laajoilla alueilla. 

SIEVÄNEN, R.  1983. Growth  model  for mini-rotation  plantations. Seloste:  Lyhytkiertoviljelmän  kasvumalli.  
Commun.  Inst. For.  Fenn. 117: I—4l. 

A simulation  model  for growth during one growing 
period in  a mini-rotation  plantation was constructed in  
the  study.  The  model  is  based on  results obtained  in  
related  biological (eco-physiological)  research  and the  
aim  of the  modelling was  to connect some  properties  of 
the  plants and some environmental  factors  to the  
accumulation  of  the yield.  

The first  step  in  the  study  is to analyse  factors  which  
bring  about  growth and development in a  plant stand  
and  their relationships.  The  main  structure of  the  model  
is  also  obtained  in the  analysis.  The  main  factors  causing 
growth and development in  a plant stand  are:  (1)  the  
functioning  of the  plants  as affected by  environmental  

Tutkimuksessa on laadittu  malli, joka  kuvaa  lyhyt  
kiertoviljelmän  kasvua  yhden kasvukauden  aikana.  Malli  
perustuu  biologisessa (ekofysiologisessa)  tutkimuksessa 
saatuihin  tuloksiin  ja sen tarkoitus  on selvittää  kasvien  
ominaisuuksien  ja ympäristötekijöiden vaikutuksia  sa  
don  kertymisessä.  

Ensiksi  tutkimuksessa  analysoidaan tekijöitä,  jotka 
vaikuttavat  kasvuston  kasvuun  ja kehitykseen.  Näin  
määräytyy  mallin  yleinen rakenne.  Tärkeimmät edellä  
mainituista tekijöistä  ovat: (1)  kasvien  toiminta  ympäris  
tötekijöiden funktiona,  (2)  kasvuston  sisäisten  ympäris  
töolosuhteiden muodostuminen kasvien  toiminnan ja 
säätekijöiden vaikutuksesta  ja  (3) kasvuston  rakenne.  
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factors, (2) the  micro-environment  in  the  stand as 
affected by the external environment  and  the  
functioning  of  the plants  and  (3) the  stand  structure. 

A submodel is  constructed for each  factor,  rather 

large simplifications  being made  in  the  construction.  
The functioning  of  the  plants is  described with  the aid 
of the flow of carbon, which  is controlled  by  

photosynthesis  and respiration. Solar  radiation  and air  
temperature  are considered  as environmental variables.  
The assumption that the stand is  horizontally homo  
geneous simplifies  the treatment of the  environmental 
factors  in  the  stand  and the stand  structure. 

Simulations  are made with the model in order to 

demonstrate application of  the model.  The effect of 
weather  and geographical location  are studied. A 
sensitivity  analysis  of the  model is made.  The  relative  
importance of some plant properties in  improving the  
yield is  studied using the results  of  the  analysis.  Finally,  
the role of the  model as a tool  in  the  study  of plant 

productivity  is discussed. Ways of improving the  
model, and the  empirical  studies suggested  by  the model 
are analysed.  

Jokaista tekijää kuvaamaan  konstruoidaan  osamalli 
tehden yksinkertaistuksia.  Kasvien  toiminta  kuvataan  
hiilivirran avulla.  Siihen  vaikuttavat  fotosynteesi  ja res  

piraatio.  Ympäristötekijöinä  käytetään säteilyn  intensi  
teettiä  ja ilman  lämpötilaa. 

Oletus, että  kasvusto  on vaakatasossa  homogeeninen, 
yksinkertaistaa kasvuston  ympäristöolosuhteiden  ja ra  
kenteen  kuvausta.  

Mallilla tehdään simulointeja, joilla  osoitetaan  miten  
mallia  voi .käyttää.  Sään  vaihtelun ja paikkakunnan vai  
kutusta satoon tutkitaan. Mallille tehdään herkkyysana  

lyysi.  Sen tuloksia käyttäen  analysoidaan  eräiden kasvien  
ominaisuuksien merkittävyyttä  pyrittäessä  parantamaan  

satoja.  Lopuksi  käsitellään  mallien  mahdollisuuksia  toi  
mia apuneuvona  tutkittaessa  kasvustojen  tuottavuutta. 
Samalla  analysoidaan mallin  parantamista ja  sen osoitta  
mia empiirisen tutkimuksen  tehtäviä.  

SAARENMAA, H. 1983. Modeling the  spatial  pattern and intraspecific  competition in  Tomicus piniperda 
(Coleoptera, Scolytidae). Seloste: Pystynävertäjän  tilajärjestystä  ja lajinsisäistä  kilpailua kuvaavia malleja. 
Coramun.  Inst.  For. Fenn. 118: 1— 40. 

The spatial pattern of Tomicus piniperda was 
studied during its developmental period, the  

emphasis being on the effects of density and  
spatial pattern on the reproduction and intra  
specific  competition. The  main  goal was to develop 
models  for life-table studies in order  to explain the  

mortality and subsequent disappearance of larvae  
due  to intraspecific  competition. 

The material  comprised 83 laboratory bolts  and  
44 field bolts,  which were all  exposed to the  
attack of T. piniperda. The bolts  were protected  

against concurring species,  predators,  and  parasites.  
There were  on the average  26 egg  galleries and  
235  exit holes  in  each bolt. All  the egg galleries 
and  about  half  of the  exit holes  were mapped by  

measuring their  coordinates  on the surfaces of 
the bolts. Another data source was a large data  
base  sampled from the  field. It was  used  to derive  
those parameters  not available from the special  
material.  

A selection of different  aggregation indices was 

evaluated, and  Pielou's point-to-object  index  a was 
chosen.  The aggregation of egg galleries was 

dependent on density. At densities  below  100 egg 

galleries/m2 the  spatial pattern  was clumped, above  
200  egg galleries/m

2 regular, and in  the inter  
mediate densities random. Bark thickness  or its 

variance  did  not affect the  spatial pattern, but  the  
cortical temperature  did. Exit holes  were very  

aggregated over  the  whole range  of densities. How  
ever, their  pattern  was more regular at higher 
densities. 

Different regression and dynamic  models  de  
scribing the emergenge of beetles were then 
evaluated.  Two regression models  with  mere attack 

Työssä tutkittiin pystynävertäjän  tilajärjestystä sen  
lisääntymiskautena sekä iskeytymistiheyden  ja tila  
järjestyksen vaikutusta  lajinsisäiseen kilpailuun ja li  
sääntymistulokseen. Päätarkoitus  oli kehittää me  
neillään  oleviin  life-table -tutkimuksiin malleja, joil  
la  toukkien  kuolemista ja katoamista  lajinsisäisen 

kilpailun tuloksena voidaan  ennustaa  ja selittää. 
Aineisto  käsitti  83  laboratoriossa  ja 44 luonnossa  

pystynävertäjällä  iskeytetyttyä  pölkkyä,  jotka  oli  
suojattu kilpailevilta lajeilta, pedoilta ja loisilta.  
Keskimäärin  pölkky  sisälsi  26 emokäytävää ja 235  
kuoriutumisreikää, joiden paikat oli kartoitettu 
koordinaatein. Aineiston  tukena  käytettiin  luonnos  

ta säännöllisin näyttein kerättyä  tietokantaa. 
Erilaisia ryhmittymisindeksejä vertailtiin  ja käy  

tettäväksi valittiin Pieloun a. Emokäytävien  tila  
järjestys riippui  tiheydestä. Alle 100 emokäytävää/  

m  2  tilajärjestys  oli ryhmittäinen, yli  200  emokäytä  
vää/m2 tasainen  ja välialueella satunnainen.  Kaar  
nan paksuudella  tai  sen varianssilla ei ollut  vaiku  
tusta  tilajärjestykseen, mutta kaarnan  lämpötilan 
vaihteluilla oli.  Kuoriutumisreiät  olivat erittäin  ryh  

mittyneitä,  mutta niidenkin  tilajärjestys  muuttui  ta  
saisemmaksi tiheyden lisääntyessä.  

Erilaisia jälkeläistuotosta kuvaavia  regressio-  ja  

dynaamisia malleja vertailtiin.  Kaksi  regressiomallia,  
joissa selittävänä muuttujana oli  vain  iskeytymis  
tiheys, selittivät 43  %  lisääntymiskertoimen varians  
sista.  Kun  a  otettiin malliin  mukaan, selitysaste  ei  
parantunut.  Toinen  malli, jossa selittävinä muuttu  

jina  olivat  keskimääräiset  minimietäisyydet  4 lähim  
pään emokäytävään selitti  sekin  vain  44  %. Sen si  
jaan toisessa  yhteydessä kehitetty  simulointimalli,  
joka perustuu  toukkien kuolemiseen  niiden  liikku  
misprosessin  seurauksena, selitti  58  % lisääntymis- 
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density as  the independent variable explained 43 % 
of the variance  of  the ratio of increase.  When a  

was introduced into  the  model, the  increament  in  

multiple correlation  square  was not significant.  
Another regression model, in which  the mean 
minimum distances  to the  four  closest  egg galleries 
were the independent variables, explained 44  %. 
A simulation model based on the mortality  of 
larvae  as a result of their  movement process  was 
the best,  explaining 58  % of  the  variance.  So the  

dynamic model  was superior to the regression 
models. There was, however, lots of unexplained 

mortality, which was  probably not due to intra  
specific competition. 

The effect of the spatial pattern  on the ratio  of 
increase was o—ls %, being strongest  at low  
densities.  The simulation model indicated  that the  

survival  could  be  enhanced  with a more regular 
attack pattern  at medium densities. The importance 
of spatial  pattern as a negative feedback mechanism  
was discussed.  

kertoimen varianssista ja oli paras tutkituista mal  
leista.  Selittämättä  jäi kuitenkin  suuri  osa kuollei  
suudesta, luultavasti sen takia, ettei se  ollut  lajin  
sisäisen  kilpailun aiheuttamaa.  

Tilajärjestyksen vaikutus lisääntymiskertoimeen 
oli o—ls  %, ollen suurin alhaisissa tiheyksissä.  
Simuloinnit osoittivat, että toukkien  kuolleisuus  
voisi  olla pienempi, jos tilajärjestys  olisi tasaisempi  

keskitiheyksissä.  Tasaisen tilajärjestyksen  merkitystä  

populaatiotason määräävänä  negatiivisena takaisin  

kytkentämekanismina tarkasteltiin. 

UOTILA, A. 1983.  Physiological  and  morphological variations  among  Finnish  Gremmeniella abietina isolates.  Se  
loste: Suomalaisten Gremmeniella abietina -isolaattien fysiologisesta  ja morfologisesta  vaihtelusta. Commun.  Inst. 
For.Fenn. 119:1—12. 

Variation  in  the growth rate and  conidial  morphology 

among Finnish  G.  abietina  was  studied. The growth ra  
tes of  26  isolates varied from  25  to 47  mm/35 days  at  15 
CC. The  lengths of  conidia varied from 14 to 56 /jm. 
Combining differences in  the  septation of  conidia and  
in  growth rates appears  to give two  morphologically 
and physiologically  quite distinct  races  of  G. abietina in  
Finland.  Race A has  4  -celled conidia and grows  faster 
on an artificial medium  than Race  B. Race  A is found 

mainly in  Southern Finland  in  all kinds  of  pine forests.  
Race  B has  4—B -celled conidia and is  found mainly  on 
young pine sapling  stands  in  Northern Finland. 

The existence  of intermediates or other Races  than A 

and  B is  possible.  Further  knowledge of  the  distribution 
of the perfect  state and  the  pathogenicity  in  relation to 
Races  A and B is needed. 

Gremmeniella abietina  -sienen  fysiologista  ja morfolo  

gista vaihtelua  tutkittiin  maljakasvatuskokein ja  ku  
romamittauksin. 

26  isolaatin  pesäkkeen halkaisijoiden keskiarvot  vaih  
telivat 25—47 mm:n  välillä  35  vrk:n kasvatuksen  jälkeen 
15 °C:n  lämpötilassa. Kuromien  pituus  oli 14—56  (Jm.  
Tulosten perusteella näyttää siltä,  että Suomessa  on G. 
abietina  -sienellä  kaksi  fysiologisin  ja morfologisin pe  
rustein  erotettavaa rotua,  jotka eivät  kuitenkaan  erotu 
toisistaan  jyrkästi.  Rotu  A:lla on 4-soluiset kuromat,  ja 
se kasvaa nopeammin keinoalustalla kuin  Rotu  B.  Rotu  
A aiheuttaa tuhoa  kaikenikäisissä  männiköissä  pääasias  
sa Etelä-Suomessa. Rotu B:llä  on 4—B -soluiset kuro  

mat, ja se tuhoaa  lähinnä  nuoria  männyntaimikolta Poh  

jois-Suomessa. Rotujen patogeenisuudesta  ja suvullisen 
asteen  esiintymisestä  eri  roduilla tarvitaan  lisätietoja.  
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FOLIA  FORESTALIA 

KÄRKKÄINEN, M. 1983. Kuitupuupölkkyjen mittaustutkimuksia.  Summary: Studies  of  the  measurement  of  pulp  
wood  bolts. Folia  for. 542:1—23.  

Metsäkäyttöön soveltuvien  kuitupuun mittausmene  

telmien  tarkkuuden  ja muun käyttökelpoisuuden tut  
kimista  varten kerättiin  43 tekopalstaa käsittävä  aineis  

to, jolloin mitattiin kaikkiaan  46224  pölkkyä.  Tarkka  
tilavuus  määritettiin  pölkyittäin mittaamalla  pituuden 
lisäksi  tyvi-,  keskus-  ja latvaläpimitta. Eri mittausmene  
telminä  kokeiltiin  tavanomaista  pölkkymenetelmää, 
kourakasan  kehän pituuden mittaukseen perustuvaa 

menetelmää, keskusläpimittojen ja niiden  jakauman 

mukaista  menetelmää sekä  keskimääräisen  pölkyn ar  

viointiin  perustuvaa menetelmää.  Lisäksi  kokeiltiin  

eräillä  kohteilla  otantamenetelmiä. Mittauksen lisäksi  

selvitettiin  läpimittojen ja pölkkyjen pituuksien jakau  
mia  ja niiden  merkitystä mittaustulokseen. 

Tavanomainen  pölkkymenetelmä osoittautui  edelleen  
käyttökelpoiseksi  edellyttäen, että  alamittaisten pölkky  

jen  välttämiseen  kiinnitetään  riittävää  huomiota.  Jos 

myös  minimiläpimitan alittavien  pölkkyjen  tilavuus  

lasketaan  vaatimukset täyttävien pölkkyjen  mukaan,  
saadaan huomattavasti liian  suuri  tilavuusarvio, koska  

alamittaisia  pölkkyjä  on runsaasti.  Aineistossa  alamit  
taisia  pölkkyjä  oli  8,7%. 

Pölkkymenetelmän tarkkuutta voidaan parantaa 
muuntamalla  pienten pölkkyjen  osuuteen perustuva  jä  
reyskorjaus  aiempaa jyrkemmäksi. Männyn ja lehti  

puun  lisäksi  järeyskorjauksen on kohdistuttava  myös  
kuuseen.  

Kehämittausmenetelmällä  saatiin tyydyttävän tark  

koja  tuloksia  puutavaran  tilavuudesta.  Aineiston  perus  
teella  laskettiin  uudet  kehäkertoimet, joita käyttäen 

voidaan  muuntaa kourakasan  maasta maahan mitatun 

kehän  pituus puutavarapölkkyjen poikkipinta-alaksi  ja 

pituuden mittauksen  kautta  tilavuudeksi.  

Tarkimmat tulokset saatiin  mittaamalla  pölkkyjen 

keskusläpimitat ja ottamalla  laskennallisesti  huomioon  

läpimittajakauman muoto. Menetelmä  soveltuu  parhai  
ten pitkälle kuitupuulle. 

Keskimäärin  hyviä tuloksia saatiin myös arvioimalla  

keskimäärin  pölkyn  poikkipinta-ala läpimitan avulla.  

Yksittäistapauksissa arviointi  osoittautui niin  epävar  
maksi, ettei  menetelmän  käyttö tulle  kyseeseen  varsinai  

sena mittausmenetelmänä. 

A  material  of 43 lots  was gathered in  order  to evalua  

te the accuracy  and the practicability of various pulp  
wood  measurement methods used in the forest after  

logging. A total of 46 224  bolts  were measured.  The 

exact  volume  was  determined  from  the  bolt  length and  
butt, mid-length and  top diameters.  The methods com  

pared were the  commonly used  bolt measurement met  
hod  based  on top diameter measured in wide  diameter  

classes, the method based on the circumference  of 

grapple heaps, the method based  on mid-length dia  

meters  and  their  distribution, and  that based  on estima  

tion  of  the  average bolt size. In addition, information  

was collected  on the  diameter  and  length distribution  of 
the bolts and their effect on the measurement. 

The commonly used bolt measurement method  was 

satisfactory if the volume of undersized  bolts was de  

termined  separately of these  bolts  were excluded  from 
the measurements.  This was important as the propor  
tion  of undersized bolts  (top diameter  under  60 mm) 

was  as high  as 8,7 %.  The accuracy  can be  improved by 

using a  correction  factor based  on the proportion of 

small  bolts. 

The method based on the circumference  of grapple 

heaps gave promising results.  Consequently, new coeffi  
cients for converting the circumference  measurements 
into  cross-sectional  area and  thus  volume  were compu  
ted from the material. 

The most accurate  results were obtained  with the 

mid-length diameters and their distribution.  This  met  
hod  is especially applicable when  making long pulp  
wood  (length 5...  6 m). 

The  method  based on the  estimation of the  average  
bolt  size  was unsatisfactory due to large errors in  some 

single cases. The  average  volume  results  were accep  
table, however. 

KÄRKKÄINEN, M. & BJÖRKLUND, T. 1983.  Suomussalmelaisten  mäntytukkien  koesahaustuloksia.  Abstract: 
On the  sawing of  pine logs from Suomussalmi, north-eastern Finland.  Folia For.  543:1—16. 

Hyvälaatuiselta, keskinkertaiselta  ja  huonolta  suomus  
salmelaiselta leimikolta  kaadettiin  kaikkiaan  296 män  

tytukkirunkoa, joista tehtiin  674  sahatukkia. Ne laatu  
luokiteltiin  ja koesahattiin.  Koesahauksen  taloudellista  
tulosta  pyrittiin  ennustamaan runkokohtaisilla  mitatuil  
la tunnuksilla, joista parhaaksi  osoittautui kuivaoksa  

raja. Sen  selittävyys ei kuitenkaan  ollut  yhtä hyvä  kuin  

aiemmissa vastaavissa  koesahauksissa.  

Three stands  representing good, average, and  low pine 

log quality were selected from  Suomussalmi, north  
eastern Finland.  Totally 296 trees  were felled and  cut 
into  674  logs which  were graded and  sawn.  The sawn  
goods were graded and analysed with  respect  to  stem 
characteristics.  A relatively good predictor of  the  sawn  

goods quality was the distance to the lowest  dead  
branch, although not as good as in other similar  studies.  
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PETÄISTÖ, R-L.  1983. Rauduskoivun  versolaikut  taimitarhalla.  Abstract: Stem  spotting on birch  (Betulapendula) 

in  nurseries.  Folia  For.  544:1—9. 

Tutkimuksessa  tarkastettiin 14 taimitarhalta  keväällä  

1980 saatujen 2—3 vuotiaiden  koivun  taimierien  laik  

kuisuus, koroisuus  ja latvakuolleisuus  sekä  selvitettiin 

laikkujen syntymistä talvivarastointi- ja saastutusko  
keilla. 

Laikkuisuutta  esiintyi kaikilla  taimitarhoilla  ja  run  

saana (laikkuisia taimia  yli  50 °/o) puolella taimitarhoista. 

Valtaosalla  taimia  laikkuisuutta  oli  pahimmin toisen  vuo  

den kasvussa.  Koroja oli  kaikkien  taimitarhojen taimi  

erissä. Kolmella  taimitarhalla  koroisuus  ja korojen  ko  
ko  olivat  suuret. 

Tehdyistä mikrobioeristyksistä  oli  mikrobittomia  run  
saasti  sekä  laikuissa  että kontrollissa.  Patogeeniset sie  

net Godronia  multispora ja Fusarium  avenaceum esiin  

tyivät laikuissa.  Godronia-sientä  esiintyi myös  koroista  

tehdyissä eristyksissä.  

Varastointi-  ja saastutuskokeella  selvitettiin  kolmen  

varastointitavan, kylmävarastoinnin, valeistutuksen  ja 

kasvupaikallaan säilyttämisen vaikutusta  laikkujen syn  

tymiseen talven  aikana sekä  kahden  saastutusmenetel  
män kykyä  synnyttää  laikkuja.  

Kylmävarastossa esiintyi laikkuisuutta  useammassa 
taimessa kuin  muissa  varastointitavoissa.  Laikkujen 

peittävyydet olivat  pienimmät ja sienen  uudelleen  saanti  
saastutuskohdista oli  vähäisempää kylmävarastossa  säi  

lytetyissä taimissa.  Saastutuskokeen  perusteella vioituk  

set lisäsivät  versojen sienitautisaastuntaa.  

The degree of spot and  canker  formation  and  death  

of leader  tips  on 2—3-year-old birch  (Betula pendula 
Roth) seedling lots in  14 nurseries  in  spring 1980 were  

examined  in  this  study. In addition, the  formation  of 
spots was  studied  in  winter storage  and artificial in  

fection  experiments. 

Spots occurred  in  all  of  the nurseries, and  in  half  of 

them more than  50 % of  the seedlings were affected. 

The most  affected part  in  the  seedlings was the  second  

year  growth. All  nurseries  had  some cankered  seedlings. 

The number and size of the  cankers  were  large in  three  

of the nurseries.  

Microbial  isolations  made from spots and from 

unaffected  parts of  the seedlings showed  that many 

of them did  not contain  any microorganisms. The  
pathogenic fungi  — Godronia  multispora and  Fusarium 

avenaceum — occurred  in the spots. Godronia  

multispora were also  isolated  from cankers.  

The effect of three different storage practices — 

cold  storage, heeling-in and storage at the growing 

site — on the formation  of spots during the winter, 

as well  as the  capacity of two  inoculation  methods  to  

induce  spot  formation  were  (methods: rubbing and  
injection) studied.  

More spots developed in  the seedlings kept  in  cold  

storage  than in those  stored  by  other methods.  However, 

the spot coverage was  smallest and  the fungus was 

reisolated  from  the  inoculation  points less  frequently in  

the seedlings  kept in cold  storage. The results  of the  

inoculation  experiment indicated  that the  wounding 
increases  fungal infection on the  shoots. 

TIIHONEN,  P. 1983. Männyn  ja kuusen  kasvun  vaihtelu  Suomen eteläisimmässä  osassa valtakunnan metsien  7. 

inventoinnin  aineiston  perusteella. Summary: Growth variation  of pine and  spruce  in  the  southernmost  part  of 
Finland  according to the 7th  National  Forest  Inventory. Folia  For. 545:1—8.  

Julkaisu liittyy osana valtakunnan  metsien inventoin  
tien  yhteydessä suoritettuihin  kasvun  vaihtelua  käsitte  

leviin tutkimuksiin. Viimeksi  aihetta on tutkittu v. 

1971—76 suoritetun 6. inventoinnin  yhteydessä.  7. in  
ventoinnin  alussa katsottiin, että tehtävä olisi  liitettävä  

ajallisesti aikaisempaa kiinteämmin  inventoinnin  suo  
ritusaikaan eri piirimetsälautakuntien alueilla.  Päätet  

tiin, että maan eteläpuoliskosta kerätään kolme  osa  
aineistoa.  Tässä  julkaisussa selostetaan ensimmäiseltä 

osa-alueelta, Suomen  eteläisimmästä  osasta alkukesällä  

1980 koottua  aineistoa  ja sen perusteella saatuja tulok  
sia. 

Tutkimuksessa  rajoituttiin mäntyyn ja kuuseen.  
Aineisto  käsittää  kaikkiaan  1 182 koepuuta. Tulosten  

laskennassa  kiinnitettiin  päähuomio aineiston  keruu  
aikaa edeltäneiden vuosien  ja 5-vuotisjaksojen keski  

määräisten kasvuindeksien  määrittämiseen.  Aineiston  

tietokonekäsittelyä voidaan  tarvittaessa  jatkaa. Näin on 

jo menetelty aikaisemman  kasvun  vaihtelua  koskeneen  

tutkimuksen  osalta. 

Tulosten  esittelyssä  on rajoituttu vuosiin  1979—35.  
Numeerisen ja graafisen tarkastelun  perusteella on py-  

The  publication is  part  of the National  Forest  Inven  

tory  investigations dealing with  growth variation.  This  
topic was last  studied in connection with the 6th  Inven  

tory in 1971 —76.  At the  start of the 7th Inventory, it  
was decided  that the investigations should  be  timed in 

closer  connection  with  the  survey  in  the  districts of 
different  Regional Forestry  Boards.  Three  part-materials 
were to be  collected  from  the  southern  part  of the 
country.  T,his  publication deals  with  the results  of the 
first  part-material collected  from  the  southernmost  part 
of Finland  in  the early  summer of 1980. 

The  investigation was confined  to pine and  spruce.  
The material consists  of 1 182  sample trees  in all. The 
focus  in calculations  was on the definition  of mean 

growth indices  for  5-year  periods and single years  pre  
ceding the sampling. The  data  processing can be con  

tinued  if  necessary.  This  has  been  done  with  the pre  
vious  investigations dealing with  growth variation. 

The introduction  of results  is confined  to years  

1979—35. The aim is to form an overall idea  of the 

changes in  the  indices  of the  3rd  inventory and  the  
subsequent years  on the basis  of numerical  and graphic 



546  

12 

ritty  hahmottelemaan keskimääräiskuva  3. inventoinnin  
ja sen  jälkeisten vuosien  indeksien  kehityksestä.  Perät  
täisten inventointien  kasvuolosuhteiden  vertailussa  on 

rajoituttu kolmeen  viimeisimpään, 5.—7. inventointiin.  
Vertailu  on tehty  5-vuotisindeksien  perusteella. Esi  
merkkeinä  tuloksista mainittakoon,  että  männyn indek  

si on  keskimäärin  hieman  pienentynyt 3. inventoinnin  
vuosista  (1946—52) 1960-luvun  loppupuoliskolle asti.  7.  
inventoinnin  vuosien  männyn 5-vuotisindeksi  on 18% 

suurempi kuin  vastaava  6. inventoinnin  tulos. Kuusen  
indeksisarjassa  ilmenee  samoin  aluksi laskeva  suuntaus, 
jonka jälkeen indeksi varsin lievästi  nousten lähenee 
keskimäärin  normaalitasoa,  1970-luvun loppupuoliskol  
la  hieman sen ylittäenkin. 7. inventoinnin  vuosien 5-  
vuotisindeksi  on kuusellakin  suurempi kuin  vastaava  6. 

inventoinnin  tulos, mutta ero on tulosten  mukaan vain  

6%-yksikköä.  

observations.  To compare  the growing conditions  of 

successive  inventories, only  the  last  i.e.  sth —7th  inven  
tories are included.  The  comparison is based on the 

5-year indices.  An example of the  results  is that the 
growth index of pine  has slightly decreased on average 

from the  3rd  Inventory (1946—52) till  the  late  19605.  
The  five-year index  of pine at  the  7th  Inventory is  18% 
higher than  the  corresponding figure of the 6th  Inven  
tory.  Similarly, the  index  series  of spruce  first  indicates  
a falling trend, then  a slightly rising one approaching, 
even slightly  exceeding,  the average  normal level in  the 

late  19705. The  five-year index of spruce at the 7th In  

ventory  is  also higher than at  the  6th  one,  but  the  diffe  
rence  is  only 6%-units.  

KINNUNEN,  K.  &  NERG,  J. 1983.  Istutustaimikoiden  tila  11—12  vuotta viljelystä  Länsi-Suomen  yksityismetsissä. 
Summary:  State  of plantations 11—12  years  after planting in  some private forests in  western  Finland.  Folia  For.  
546:1—20. 

Kaikkiaan  tutkittiin  91 istutusalaa, jotka oli  1969  
perustettu  Satakunnan, Pirkka-Hämeen, Etelä-Pohjan  

maan ja Vaasan  piirimetsälautakuntien alueelle.  Inven  
tointi tehtiin 1979—80. Satunnaisotoksen suuruus oli  

vajaa sadannes  koko  ko.  vuoden  istutusalasta.  Tutkitut 
alat  keskittyivät  kuivahkoille  kankaille  (45 %), joka nel  

jäs sijaitsi  pellolla,  kuudesosa  mustikkatyypillä ja kym  
menesosa rämeellä. Yli neljä viidesosaa oli mänty-, 

loput  kuusialoja. 

Istutusmännyistä oli  elossa  76%  ja -kuusista  85 %. 

Männyntaimikoissa oli  keskimäärin  1380 kehityskel  

poista istutustainta hehtaarilla  ja kuusentaimikoissa  
1430. Kehityskelpoiset luonnontaimet  mukaanlukien  

männyntaimikoiden keskitiheys  oli  1865 ja kuusentai  

mikoiden  1720. Kehityskelvottomia luonnontaimia  oli  
keskimäärin  1565 kpl/ha. 

Männyn istutustaimien  keskipituus (2,3 m) oli  suu  

rempi kuin  kuusen (2,0 m). Vaihtelu  oli kuitenkin  

suurta, puolesta  metristä  yli viiteen metriin. 
Tekniseltä  laadultaan  normaaleiksi  luokitettiin  43 % 

männyn istutustaimista.  Yli  neljäsosa taimista  oli  haa  

roittuneita, vajaa neljäsosa mutkaisia  ja 5 %  paksu  
oksaisia.  Kuusen istutustaimista normaaleiksi  luoki  

tettiin  jonkin verran enemmän kuin  männyntaimista.  
Keskimäärin  kolmasosa  kuusista  oli  haaroittuneita  ja 
mutkaisia  7 %.  

Taimikoiden  kehityskelpoisuus oli  jonkin verran 

parempi nyt kuin  aiemmassa, 1973 tehdyssä inventoin  

nissa,  johtuen pääasiassa luonnontaimien  lisääntymi  
sestä.  Männyntaimikoiden kehityskelpoisuus oli pa  

rempi kuin kuusentaimikoiden.  

The investigation involved  91 plantations in  all, 
established  in the districts of the Regional Forestry 
Boards  of  Satakunta, Pirkka-Häme,  southern  Bothnia  

and  Vaasa in 1969. The survey was carried  out  in  

1979 —80. Random  sampling  comprised almost  one 
hundredth  of the planted area of the  year  in  question. 

The investigated plantations were mainly on moderately 

dry  mineral  soil  (45 %), every  fourth  was in a field, one 

sixth on Myrtillus site type and  one tenth on pine 

swamp.  More than four  fifths were Scots pine plan  
tations  and  the  rest Norway spruce  plantations. 

The  survival  rate  of planted pine was  76  % and  that 
of  spruce 85 %. Pine  plantations had  1380 and  spruce  

plantations 1430  saplings with good developmental 

potential. If including wildlings capable of develop  

ment, the  mean density of pine plantations was 1865 

and  spruce 1720 saplings/ha. There were 1565  wild  

lings/ha on the  average,  that showed  no capacity  for  
further  development. 

Planted  pine saplings were taller  (2.3 m) on the  

average than spruce (2.0 m). There  was,  however,  great  

variation, from half a metre to over  five metres. 

According to their  technical  quality, planted pine 

saplings were classified  as normal  in 43  %  of cases.  
Over one fourth of the saplings were forked, nearly a 

fourth  curved  and  5 % thickbranched.  A  slightly  higher 
number  of spruce than pine saplings were  classified  

as normal. One  third  of spruce  saplings, on the  average,  

were  forked and 7 % curved. 

The plantations showed  a slightly  better  capacity for 

development now than  in  the 1973  survey, which  was  

mainly due  to an increased  number  of wildlings. The 

pine plantations had  greater potential for  development 
than  spruce  plantations. Every  fifth  spruce and  every  
tenth  pine plantation was classified  as poor.  
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ROUSI,  M. 1983.  Pohjois-Suomen siemenviljelysjälkeläistöjen  menestymisestä Kittilässä.  Summary: The  thriving of 
the  seed  orchard  progenies of northern  Finland  at Kittilä.  Folia  For. 547:1—14.  

Tutkimuksen tarkoituksena  on selvittää: 

1. Nuorissa  siemenviljelyksissä syntyneen  siemenen  

käyttökelpoisuus Lapissa. 

2. Mitä  jälkeläisten kestävyys  ja kasvu  kertovat  isien  
vaikutuksesta?  

3. Voidaanko  jälkeläisten sopeutuneisuutta ennustaa 
äidin  ja isän  kotipaikkojen  lämpösumman avulla? 

Tutkimuksessa  käytettiin Etelä-Suomessa  sijaitsevista 
nuorista  Pohjois-Suomen eri siemenviljelyksistä kerä  

tyistä  siemenistä  kasvatettuja taimia.  Siemen oli  tuleen  
tunut vuosina 1969—1973. Siemenviljelysjälkeläisten 

menestyminen Kittilän (n. 67°40', 25°00')  korkeudella  
oli huono. Viiden ensimmäisen  kasvukauden  jälkeen 

elossaolo  jäi yleensä alle  50%. 
Nuoren siemenviljelyksen sijainti vaikutti  merkitse  

västi  jälkeläisten eloonjäämiseen. Niinpä vertailuna  
käytetyn  Pohjois-Suomessa sijaitsevan siemenviljelyksen 

jälkeläisten eloonjääminen ensimmäisten  elinvuosien  
jälkeen oli  yhtä hyvä kuin  paikallisten metsikköjälke  

läisten. Siemenviljelyssiemen näyttääkin pölyttyneen 

paikallisella, sijaintipaikkansa metsikkösiitepölyllä 
ainakin  16.  ikävuoteen  asti. Ainakin  tähän ikään  saak  

ka  siemenviljelysjälkeläisten sopeutuneisuus pohjoisiin 
olosuhteisiin  oli  yhtä huono riippumatta siemenviljelyk  
sen iästä. Jälkeläisten  eloonjäämiseen vaikuttaa  sie  

menviljelyksessä käytettyjen vartteiden alkuperä; mitä  
kylmemmiltä alueilta  vartteet  ovat  peräisin,  sitä  parem  
pi on eloonjääminen. 

Kun Jyväskylän eteläpuolella sijaitsevilla siemenvilje  

lyksillä vartteiden  emikukinnot  oli  pölytetty hyvällä 

Pohjois-Suomen siitepölyllä, oli  jälkeläisten elinkelpoi  

suus yhtä  hyvä kuin  paikallisten vertailuerien.  Parhai  
den pluspuiden jälkeläistöt kasvoivat  ainakin  alkuvuo  

sina  selvästi  paremmin kuin  paikalliset  vertailuerät. 
Tämä tulos  osoittaa, että aikanaan  kun  siemenviljelyk  

sen hedekukinta  on riittävän runsas, on odotettavissa 

sopeutuneisuudeltaan samanarvoista  ja kasvunopeudel  
taan jopa parempaakin viljelysmateriaalia kuin  Lapissa 
kasvavista männiköistä  voidaan kerätä.  

The objectives  of  this  study  were to evaluate  prelimi  

narily 

1. the  applicability of seed  material  of  northern  Finnish  
Scots pine plus trees,  produced in  young  seed  
orchards  located  in  South Finland, for reforestation  

in  the  northern  parts  of the  country  
2. the impact of pollen origin on the hardiness  and 

growth rate of  progenies of northern mother  trees,  
and 

3. the possibilities to predict the adaptedness of the 

progenies with  the aid  of the average  annual  heat  

sums (numbers of degree days above +5°C) of the 

native  habitats  of both  parent  trees.  

The  material  consists of short-term  progeny  tests  of 
northern Finnish plus trees  and control seedlots from  
natural  stands, grown on a former  forest nursery  field  

at Kittilä  (lat. 67°40  N, long. 25°00  E). The seeds  of 

the  plus  trees had  been  produced in  several  seed  
orchards most of which  were located  in  South Finland. 

These orchards  were so young  at the time  when  
flowering gave rise  to the  seedlots  concerned, that their  

own pollen production must  have  been  quite negligible. 
The resulting background-pollinated seed orchard  pro  

genies showed  to be  poorly  adapted to the  northern  
conditions  prevailing  at the test  site. After five growing 

seasons their  survival  was generally below 50 per  cent. 
The location of the seed orchards  affected  through 

the  pollen parent  the  survival  of  plus  tree  progenies to a  
statistically significant degree. The  survival  rate  among 

open-pollinated progenies from a seed  orchard  located  

in  northern Finland  proved to  be  as high as that in ma  
terials  originating from natural stands in the same 

region. All the seed orchard  progenies seem to have 

been  formed as a result  of fertilization  by  background 

pollen coming from surrounding natural  stands.  Up to 

the orchard  age of 16 years  from grafting at least  the  

adaptedness of plus tree progenies produced  as a result  
of southern Finnish  pollination was inadequate for  
northern  condition, irrespective of the developmental 

stage  of the  orchards.  The origin of the  maternal  clone  
had some effect  on the hardiness  of the  progeny:  as the  

conditions  in the native habitats  of the plus trees  be  

come harsher, the  survival  of  their  progenies increased.  
Plus tree  progenies produced  as  a result  of artificial 

pollination by  northern  Finnish  pollen were generally 

superior as regards growth rate  (by about 25 per  cent in 
the  best  cases)  compared with  control  lots  from nort  
hern natural stands, and their  survival  was roughly 

equal to that of the  controls.  
The average survival  rate of "provenance hybrid" 

material  from seed  orchards  was slightly inferior  to 
natural  stand controls  of the respective climatically 

intermediate  area, defined  in  terms of the mean of the 

average annual  heat  sums of the plus tree origins and 

the seed  orchard  localities.  However, only two control 
lots  were eligible for this comparison, and  in  respect  to 

the more southern  natural  stand controls, the seed  
orchard  progenies generally survived  better. In any 

case,  the  growth rate  of  the  seed  orchard  materials  was 

a little  bit better than  that in  respective natural  stand 
materials. 
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IMPONEN,  V.  &  SIREN, M. 1983. Kaatotavan  vaikutus  kuormainprosessorin tuottavuuteen. Summary: The 

influence  of the  felling method on the  performance of a grapple loader  processor.  Folia  For. 548:1—14.  

Tutkimuksessa  on selvitetty kaatotavan  vaikutusta  

kuormainprosessorin tuottavuuteen ja puuston  vaurioi  
tumiseen korjuussa.  Tutkimusaineisto  kerättiin  Jämsän  

koskella  maaliskuussa  1982. Tutkimusleimikko oli n. 

60-vuotias hyväkasvuinen harvennuskuusikko, jonka 
puusto ennen hakkuuta  oli  240 mVha.  Puutavara  val  
mistettiin 4—6 metriseksi  kuitupuuksi. Tutkitut kaato  
tavat olivat  latva-tyvikaato, uralle  kaato  ja ryväskaato.  

Kaatotavan  vaikutus kuormainprosessorin tuotok  

seen oli  vähäinen.  Latva-tyvikaadon  jälkeen puun siir  
täminen  sekä karsinta  ja katkonta veivät vähemmän  

aikaa  kuin  muilla  kaatomenetelmillä.  Kuormainproses  

sorin  joustavan toimintaperiaatteen vuoksi  tuottavuus  
oli  melkoisen  riippumaton kaatomenetelmästä.  Tämä  
pätee kuitenkin  vain  tehtäessä vapaanpituista puutava  

raa,  jolloin puut  voidaan  käsitellä  myös  latva  edellä.  
Kun  valmistetaan  määrämittaista  puutavaraa,  näyttää 

latva-tyvikaato olevan  edullisin.  

Tutkimusleimikolla  vaurioitui  keskimäärin  6,0 % 

jäävästä puustosta. Vaurioista  oli  5,2 % kuormain  

prosessorin ja 0,8 % kuormatraktorin  aiheuttamia.  
Eri  kaatotavoilla  vaurioprosentit vaihtelivat jonkin 
verran. Eniten  vaurioita  oli  syntynyt  latva-tyvikaados  

sa,  jossa vaurioprosentti oli 8,6. Ryväskaadossa  vau  
rioprosentti oli  keskimäärin  5,4  ja uralle  kaadossa  4,9. 

Yli  70 % vaurioista  oli  kaikilla  kaatotavoilla  pinta  

vaurioita. Kuljettajan huolimattomuus  oli  yleisin  syy  
vaurioitumiseen.  Kone-elimistä  eniten  vaurioita oli ai  

heuttanut  prosessoriosa, mutta myös käsiteltävä  puu 
aiheutti paljon vaurioita. 

Uralle  kaato  osoittautui  tutkimuksessa  parhaaksi  
kaatotavaksi  vaurioitumista  ajatellen. Tämä johtunee 
siitä, että puun  siirtelytarve on uralle  kaadossa  pieni 
tehtäessä  vapaanpituista puutavaraa. Tehtäessä  määrä  
mittaista  puutavaraa on  latva-tyvikaato todennäköises  
ti  edullisin  kaatotapa myös vaurioitumista  ajatellen. 

The influence  of the felling method  on the perfor  

mance of  and  the  damage caused  by  a grapple loader  

processor  were studied.  The material  was collected  in  

Jämsänkoski  in  March 1982. The stand  was  a 60-year  

old  spruce stand and  the  stand  volume  density before  

cutting  was  about  240  mVha. The timber  was  processed  
into 4—6 m pulpwood. The felling methods studied  

were top-butt  felling, felling towards  the  strip road  
and  modified  directional  felling. 

The influence of the felling method  on the  perfor  

mance of  the  grapple loader  processor  was small.  
With top-butt felling, movement of the tree,  limbing 

and  bucking took less  time than  with  the other felling 

methods.  The performance of the grapple loader  pro  

cessor seemed  to be very  independent of the felling 

method  due to the flexible  way  in which  it works.  
This  is true only for processing  timber  of free length 

as  the  trees  can be  processed also the top first. When 

processing  timber  or pulpwood which needs  measuring, 

the  top-butt method  seems to be  the  best. 

The  average damage percentage  was 6.0. For the 

processor  the  damage percentage was 5.2  on average  
and  0.8 for the forwarder.  

The damage percentage  varied with the different 

felling methods. The most damage was caused  when  

using the  top-butt method, 8.6 %. With the modified  

directional  felling method  the damage percentage  was  

5.4 and  with  felling towards  the  strip road  4.9. 

Over  70 % of the  damage was superficial with  all  

three felling methods. The driver's carelessness  was 
the commonest cause of  the damage. The processor  

device  was  the machine  part which  caused  the most  

damage, but considerable  damage was  also caused  

during the processing of  the  tree.  Felling towards  the  

strip road  seemed  to be the best method as regards  

damage. This  may  be because  there is least, need  to  

move the  tree with  this  method  when  processing timber  
of  free length. When measuring is required, top-butt 

felling seems  to be  the  best  method  as regards damage. 

PARVIAINEN, J.  &  LAPPI,  J.  1983.  Laskentamalli  metsänviljelyketjujen vertailemiseksi.  Summary: A  calculation  
model  for  the  comparison of artificial  forest regeneration chains. Folia  For. 549:1 —24.  

Tutkimuksessa  on tarkasteltu metsänviljelytapahtumaa 
kokonaisuutena  ja kehitetty biologiseen ja metsänhoi  
dolliseen  perustietoon pohjautuva laskentamalli  met  
sänviljelyketjujen valintaa  varten. Laskentamalli  ottaa 
huomioon  biologisen tiedon  ohella  uudistamisvaiheen  

kustannukset ja mahdolliset  teknologiset rajoitukset. 
Keskeisenä  tavoitteena  oli,  että  malli  soveltuisi  tiettyjen 
organisaatiokohtaisten muutosten kautta  käytännön 
päätöksenteon apuvälineeksi. 

Mallin rakentaminen aloitettiin laatimalla  toisistaan  

seuraavista toimenpiteistä ns. päätöksentekopuu erästä  

esimerkkitilannetta  varten. Tarkasteltavana  oli kuivah  

kon  kankaan  viljely männylle. Päätöksentekopuu on it  
se asiassa  todennäköinen  jäljitelmä käytännön metsän  
viljelytilanteesta.  Päätöksentekokehikkoa  varten  määri  
tettiin  seuraavat  vaiheet: raivaus,  maanpinnan käsittely,  
viljelymenetelmä, pintakasvillisuuden ja vesakon  torjun- 

This  study  examins  the  process  of  forest  regeneration 
as a  whole. A  calculation  model, based  on fundamental  

biological and  silvicultural  information, is  presented for  
use in  the  selection  of  regeneration methods.  The  model  
also takes  into  account regeneration costs  and  possible 
technological limits.  The prime objective  behind  the  
composition of  the  model  was  that  offer necessary  orga  
nizational  changes it would  become  suitable  as an aid  
for  practical  decision  making in  the  choice  of  forest re  
generation methods.  

Construction  of the  model  began by  composing a de  
cision-making tree  for a particular example, the  artifi  
cial  regeneration of a  dry mineral  soil site with Scots  
pine  (Pinus sylvestris).  This  decision  making tree  was  in  
fact  a  probable imitation  of the  practical  artificial  forest  
regeneration conditions  for  this forest  site  type.  The  fol  
lowing operations and  variables were  assessed  for the  
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ta, todennäköinen  viljelytulos, luontaisesti  syntyvä hy  

väksyttävä  täydentävä taimiaines  ja taimikon  ikä  5 met  
rin valtapituusvaiheeseen mennessä. Keskeistä  mallin  

rakentamiselle  oli,  että biologinen tieto  pyrittiin sisällyt  
tämään laskentaan  todennäköisyysjakaumien avulla. 

Päätöksentekopuun ja eri  vaiheissa toteutettavien  

toimenpiteiden kustannustietojen lisäksi  laskentamalliin  
voidaan  antaan  syöttötietoina organisaatiokohtaisia toi  

mintaohjeita. Mallissa  toimintaohjeita oli  kolmenlaisia:  
uudistamiseen  kuluvan ajan arvostaminen, viljelytai  
mikkoon luontaisesti  syntyvän  taimiaineksen  käyttökel  

poisuus ja viljelyllä aikaansaatavan  taimikon  tilan  ja 
tuotosarvon määrittely. Laskentasysteemissä  kaikki  
edellä  mainittu  tieto  yhdistettiin. 

Ottamalla huomioon  uudistamiseen  kuluva aika, 

sekä  odotettavissa oleva  viljelytulos, kustannuksiltaan  
edullisimmiksi  viljelyvaihtoehdoiksi kuivahkolla  kan  

kaalla  tulivat  laskentamallin  perusteella äestys tai au  

raus ja viljely erilaisilla  taimilajf if'a. 

Tulosten tarkastelussa  esitetään mallin  soveltamis  

mahdollisuuksia metsänuudistamismenetelmien päätök  

sentekoon  käytännön toiminnassa.  

alternative  artificial  regeneration chains  featured  in  the  
decision making tree:  clearing, soil  cultivation, artificial  
regeneration method, weeding, cleaning of broadleaf  
scrub, probable success of artificial  regeneration, 
amount of satisfactory  natural seedlings and age of the 
plantation on reaching a dominant  height of  5 metres.  
The central theme in the construction of  the model  was 

the  attempt to  include  biological information  in  the  cal  
culations,  with  the help of probability distributions. 

In addition  to the costs  of both measures in  the deci  

sion  making tree and  those  selected  for application, or  

ganizational instructions  may  also  be  used  as input  in  
formation  in  the calculation  model.  Three  types of or  

ganizational instructions  were considered  in  the  model:  

assessment  of the time  taken to achieve  successful  rege  
neration,  the suitability of natural regeneration which  
invades an otherwise  artificially regenerated young  
stand  and  assessment  of the  condition  productivity of a  

successfully  regenerated stand. All of the above mentio  
ned information was combined  in the calculation  sys  

tem. 

If regeneration time  is  taken  into  consideration,  the  
financially most  advantageous regeneration alternative  
for  a dry  mineral  soil  site was the use  of harrow  or 

plough, followed  by artificial  regeneration using  a 
choise  of different transplant types.  

In the  discussion  of the results  consideration  is  given 

to the suitability of the  model for practical  decision  
making in the  choice  of forest regeneration methods. 

UUSITALO,  M.  (toim. — edit.) 1983. Metsätilastollinen  vuosikirja 1982.  Yearbook  of Forest  Statistics  1982.  Offi  
cial  Statistics of Finland  XVII A:l4. Folia  For.  550:1 —218.  

Metsätilastollisessa  vuosikirjassa julkaistaan keskeis  

tä tilastoa  Suomen  metsätaloudesta.  Metsävaroista  esi  

tetään tilastotietoja valtakunnan  metsien  inventointien  

pohjalta. Edelleen  vuosikirja sisältää  tietoja metsänhoi  

to- ja perusparannustöistä ja niiden  kustannuksista,  
metsätalouden  tuotannosta eli hakkuumääristä, palkois  

ta, hinnoista  ja tuotannon  arvosta.  Lisäksi käsitellään  

raakapuun kaukokuljetusta, puunkäyttöä  ja metsäta  
setta  sekä metsäteollisuuden  tuotantoa ja ulkomaan  

kauppaa. Vuosikirjan lopussa erillisenä  osana julkais  
taan  metsähallituksen  suoritetilasto  vuodelta  1981. 

The Yearbook  of Forest  Statistics contains  the main  

statistical  data on Finnish  forestry.  The following sub  

areas are represented in  the  yearbook: Forest  resources,  

labour  force, forestry  production, long-distance trans  

portation  of roundwood  for  the  forest  industry, wood 
consumption and  forest balance, production of  forest 

industries  and  foreign trade.  The operational statistics 

of  the  National  Board of Forestry  for 1981 are published 

as a  separete  section  at  the  end  of the  yearbook. 

KAUNISTO, S. 1983.  Koripajun (Salix viminalis)  biomassatuotos  sekä  ravinteiden  ja veden  käyttö eri  tavoin  lan  
noitetuilla  turpeilla kasvihuoneessa.  Summary: Biomass  production of  Salix  viminalis  and  its  nutrient  and  water  
consumption on differently fertilized  peats  in  greenhouse. 

Tutkimus perustuu  vuosina 1980-1982  kasvihuonees  
sa  toteutettuun kolmeen  faktoriaaliseen  astiakokeeseen.  

Astioissa  käytettiin kasvualustana  suopellon maata,  
suonpohjan turvetta ja polttoturvetta. 

Tuhkalannoitus  kohotti kasvualustan  pH:ta enem  
män  kuin kalkitus, mutta suurinkin  tuhkamäärä  (12 

Folia  For. 551:1—34. 

The  investigation is based on three  factorial  pot  ex  

periments  carried  out in  a  greenhouse in  1980-1982.  
The  substrates  used  in  the  pots  were soil  from a peat  
land  field, peat  from  two  peat  cut-away  areas and  fuel  
peat. 

Ash fertilization  increased  the pH  of substrate more 
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t/ha)  kohotti  polttoturpeen pH-arvoa vain  1,1  pH-yk  

sikköä  (3,9 —*"5,0). Runsaasti  kivennäisainesta  sisältä  
vässä suopellon maassa pH  kohosi  2,3 pH-yksikköä  

(4,3 —»-6,6). 
Tuhkalannoitus  lisäsi biomassatuotosta  jonkin ver  

ran enemmän  kuin  kalkitus  ja lannoitus  kauppalannoit  
teilla  yhdessä. Typpilannoitus lisäsi  pajun biomassatuo  
tosta  muilla kasvualustoilla  paitsi polttoturpeella, jolla 

turpeen mineraalityppipitoisuus oli  moninkertainen  
muihin  verrattuna. 

Polttoturpeella kasvatetun  pajun lehtien, puun  ja 

kuoren  typpi- ja  fosforipitoisuudet olivat  moninkertai  

sia  suopellon turpeella kasvatettuun  verrattuna. 
Kulutetun  veden  määrä sekä  pinta-alayksikköä että 

tuotettua kuiva-aineyksikköä kohden  oli  riippuvainen 
kuiva-ainetuotoksesta.  Haihdutuskertoimen  arvo kor  

keimmilla  kuiva-ainetuotoksilla  oli  300-350  ml/g eva  

poraatio mukaan  lukien  ja 250-300  ml/g, kun  evapo  
ration  osuus oli  vähennetty. 

than liming, but even the  largest amount of ash (12  

t/ha) increased  the pH  of fuel  peat  only with  1.1 pH 
units  (3.9 —»-5.0). The  pH of the soil  from the peat  

land  field  containing plenty of mineral  soil  increased  2.3 

pH units  (4.3—»-6.6). 

Ash fertilization increased  the  biomass  production 
more than  liming and  commercial  fertilizers  jointly. Ni  
trogen  fertilization  increased  the  biomass  production of 
willow  on other substrates  than fuel  peat, whose  min  
eral  nitrogen content was manifold  compared to  the  
other substrates. 

The nitrogen and  phosphorus contents  in  the  leaves, 

wood  and  bark  of  willow  grown on fuel  peat  were  con  

siderably  higher than  in  those grown  on soil  from  the 

peatland field.  
Water consumption depended on the dry-matter 

production. Evapotranspiration per  produced dry-mat  
ter  unit  was  300-350  ml/g  and  transpiration 200-300  
ml/g at the highest biomass  production levels.  

HAKKILA, P. & KALAJA,  H. 1983. Puu-  ja kuorituhkan  palauttamisen tekniikka.  Summary: The technique of 

recycling wood and  bark  ash. Folia  For.  552:1 —37.  

Suomessa  syntyy vuosittain  80 000 tonnia  puun ja 

kuoren voimalatuhkaa, joka joutuu arvottomana täh  
teenä kaatopaikalle. Tuhkan monipuoliset pää- ja hi  

venravinteet  poistuvat  näin  luonnon  kierrosta.  Suomet  

sissä ja happamuudesta kärsivillä  peltomailla tehdyt 

kokeet kuitenkin  osoittavat, että tuhka  voidaan  hyö  

dyntää maa- ja metsätaloudessa  lannoitus-  ja maanpa  
rannusaineena.  

Käsillä olevassa  tutkimuksessa  tuhkan palauttamista 
käsitellään  teknisenä  ongelmana. Tulokset  sisältävät  tie  

toja pienpuun eri osien ja tukkien kuoren puhtaan 

tuhkan sekä hake-  ja kuorivoimaloitten  tuhkajätteen 

määristä ja koostumuksesta, tuhkan käyttömahdolli  

suuksista, tuhkan levittämistekniikasta  ja tuhkan le  

vittämiseen  liittyvistä  terveydellisistä näkökohdista.  

The total amount of ash from wood and bark is in 

Finland  presently 80 000  t/a. Ash is  usually considered  

as waste and  is  disposed of. The valuable  nutrients  
(phosphorus, potassium, lime, trace elements) are 

removed  from  the natural  cycle. However,  wood  and  

bark  ashes are excellent  fertilizers  and  soil  improvement 
materials  for acid farm lands  and peatland forests 
due to their  balanced  nutrients  and rich  content of lime.  

The study examines  technical possibilities to recycle  

wood  and  bark  ash. Information  is  given on the quantity 
and composition of pure ash from  different parts of 

small-sized trees as well  as those of ash waste;  the  

technology of spreading of  ash on farm and forest 

soils;  and  health considerations  of spreading work.  

LÖYTTYNIEMI, K.  &  PIISILÄ,  N.  1983. Hirvivahingot männyn  viljely taimikoissa  Uudenmaan—Hämeen  piiri  
metsälautakunnan  alueella.  Summary: Moose (Alces  alces)  damage in  young pine plantations in  the  Forestry  Board  
District  Uusimaa—Häme.  Folia  For. 553:1 —23. 

Hirvivahinkojen laajuutta ja laatua  männyn  viljely  
taimikoissa  Etelä-Suomessa  tutkittiin kesällä 1976 suori  

tetulla taimikkoinventoinnilla.  Aineistona  oli  153 sa  

tunnaisotannalla  valittua  1963—72 perustettua  taimik  

koa  Uudenmaan —Hämeen  piirimetsälautakunnan alueel  
la. Hirvikannan  tiheys tutkimusalueella  oli talvella  

1975/76 noin 7—9 kpl/1000 ha metsätalouden  maan 

pinta-alaa kohden.  Hirvitiheys oli  alueella lisääntynyt 

voimakkaasti  1970-luvun  alkupuolella. 

Neljässä taimikossa viidestä  oli tarkastusvuoteen  
mennessä sattunut jonkin asteisia  hirvivahinkoja. Va  

jaatuottoiseksi oli  tullut  tai  kokonaan  tuhoutunut  noin  
7 % taimikoiden alasta. Taimista oli vioittunut  lähes  

joka neljäs ja joka kahdeksas taimi  oli  vaurioitunut  

The extent and nature of moose damage were 

investigated by surveying young  Scots  pine plantations 
in South Finland  in the  summer of  1976. The material  

consisted  of 153  randomly chosen plantations set  up  in  
the Forestry Board District  of  Uusimaa—Häme in 
1963 —72. The density of the moose population in  the 

area was about  7—9 moose/1000 ha forestry land  in  
winter  1975/76.  The density had  strongly  increased  
in  the early 19705. 

In four out of five plantations moose damage of 

some sort  had  occurred  up till  the investigation year.  

About  7 %  of the  area of plantations had  turned  low  

productive or been  entirely destroyed. Every  fourth  
sapling had  been  touched and  every  eighth severely  



554 

17 

vakavasti  tai kuollut.  Lähes kolmannes  todetusta va  

hingosta oli  tapahtunut tarkastusta edeltäneenä  talvi  

kautena  1975/76. Kokonaisuutena  vahingot olivat  syn  

tyneet  edeltäneiden  5 vuoden aikana.  
Useimmissa  tapauksissa taimikot olivat joutuneet 

toistuvan  vioituksen  kohteeksi  ja myös yksittäisten 
taimien  kohdalla  syönti usein  toistui. Vioitetuista  tai  

mista oli 84 % vahingoitettu katkaisemalla  oksien  

vuosikasvaimia.  Pääranka  oli  katkaistu  lähes  joka toi  

sessa vioitustapauksessa. Tallaamis-  ja kuorivaurioita  

esiintyi vain  satunnaisesti.  Päärangan katkaisu  ja ok  

sien  syönti oli  yleisintä noin 1 metrin  korkeudelta.  

Taimikon  kasvupaikan viljavuudella, metsänhoidol  

lisella  tilalla  ja vesoittuneisuudella  ei ollut selvää  yh  

teyttä taimikon  hirvivahinkoalttiuteen.  

Mänty oli tutkituissa taimikoissa  hirven määrällisesti  

eniten  käyttämä puuvartinen ravintokasvi.  Suhteellisesti  
yleisemmin hirvi  oli  kuitenkin  syönyt sekapuina  kasva  
neita  pihlajaa, haapaa, katajaa ja koivulajeja. Kuu  

seen hirvi  oli koskenut  vain  satunnaisesti.  

Hirvivahinkojen taloudellista, metsänhoidollista  ja 

riistataloudellista  merkitystä on tarkasteltu saatujen 

tulosten pohjalta. 

damaged. Almost a third  of the observed  damage had  

occurred  in the winter of 1975/76. In most cases 

browsing repeatedly occurred  in  the  same  plantation 
and  also  the  same  trees  had  repeatedly been preferred. 
Branch shoots  had  been  snapped off  in 84 % of the  
cases. The main  stem had  been  broken  off in every other  

injury.  Trampling and  bark  injuries occurred  only  occa  
sionally. The browsing level  of the main  stem and  

branches  was mostly at one metre. The area or 
fertility of the stand, its  silvicultural  state or amount 

of coppice did  not clearly correlate  with  susceptibility 
of the stand to moose damage in the  investigated 

plantations. 

Pine  was  quantitatively the  most  frequently consumed  

woody  nutritional  plant. Relatively  more frequently 

the moose had,  however,  fed  on rowan,  aspen, juniper 

and  Betula species.  Only  occasionally had  the moose 
damaged spruce.  

Consequences both  economic  and  silvicultural  as well  

as aspects of game  management  are discussed  on the  
basis  of the obtained  results.  

VUOKILA, Y., GUSTAVSEN, H. G. & LUOMA, P. 1983. Siperianlehtikuusikoiden kasvupaikkojen luokittelu  

ja harvennusmallit.  Abstract:  Site  classification  and  thinning models  for Siberian  larch  (Larix  sibirica)  stands in  

Finland.  Folia  For. 554:1 —12. 

Tutkimuksessa  esitetään  siperianlehtikuusen muodos  

tamien  metsiköiden  kasvupaikkojen luokittelumenetel  
mä,  joka perustuu  puuston  100 vuoden  iällä  saavut  
tamaan valtapituuteen (H 100

).  Näin  muodostetuille  pi  
tuusboniteeteille  on laadittu  harvennusmallit, jotka kä  

sittävät puuston  pohjapinta-alan (ns. G-mallit) ja run  
kotilavuuden  (V-mallit) tavoitearvot  ennen harvennusta  

ja sen jälkeen. Lisäksi on esitetty pohjapinta-alan kas  

vuyhtälön avulla  määritetyt kasvun  trendiviivat.  Niiden  
avulla  voidaan  päätellä, milloin  harvennus  on ajan  

kohtainen  arviointihetkellä  vielä  vajaapuustoisessa met  

sikössä. Siperianlehtikuusen puuntuotoskyvystä esite  

tään arvio  eri aineistoihin  ja tilavuuskasvuyhtälöön 
nojautuen. 

Siperianlehtikuusi voi  saavuttaa  eteläisessä  Suomessa  

100 vuoden  biologisella iällä  40 m:n valtapituuden 

(H
100

-luokka  39 m). Tässä  tutkimuksessa  on tarkasteltu  
kuitenkin  vain  pituusboniteetteja H lOO  = 36 —27.  Leh  
tikuusen  pituuskehitys on ylivoimainen kotimaisiin  puu  
lajeihin verrattuna. Niinpä käenkaalimustikkatyypillä 

(OMT) lehtikuusen  HlOO
-luokka  on 36, kun  se männyllä 

on 30 ja kuusella  kenties  vain  27. 
Harvennusmallit  on laadittu erikseen  boniteeteille  36 

ja 27  ja yhteisesti  boniteeteille  33 —30. Mallit  edellyt  
tävät lähtötiheyttä 1600—1100  kpl/ha ja keskimäärin  

3—2 harvennusta.  

Näyttää siltä, että siperianlehtikuusen puuntuotosky  

ky  on lehtomaisilla  ja sitä paremmilla kasvupaikoilla 

hieman  suurempi  kuin  kotimaisten  havupuulajien. Hei  
kommilla  kasvupaikoilla ei näytä olevan  merkitsevää  

eroa. Kasvupaikkaluokitteluun liittyvien vertailuvai  
keuksien  vuoksi  näitä  päätelmiä on pidettävä alusta  

vina.  

In this  publication a  site  classification  system for  
Siberian  larch  stands  is presented. The  system  is  based  
on the  dominant  height reached  by  the  growing stock  

at  the  age of 100 years  (H 100
). For  different  site  index  

classes  thinning models  have  been  constructed  indicating 
recommendations  for the basal  area (G-models) and  

cubic  volume  (V-models) before  and  after thinning. 
The  growth lines  of  basal  area are likely to be  helpful 
in  the  estimation  of thinning need  in  stands  understocked  

at the moment  of  field  check. An estimate of the  

productive  capacity  of  Siberian  larch  stands  is presented 
on basis  of different materials  and  checked  by the  

volume  growth function.  

The Siberian  larch  can reach  a dominant  height of 

40 metres  (site class  H lOO = 39) in  the  southern  parts  
of Finland.  In this  publication the  site  index  classes  
36—27  only  have  been  included.  The  height growth of 
larch is by far  superior to that of the domestic  
conifers.  For  example, on the  forest site  type  OMT  

(Cajander 1909)  the  larch  reaches  the dominant  height  
36 m, on an average, while  the  corresponding site  
index  for the  pine is  30 and  for the  spruce  perhaps  

only  27. 
The thinning models  have been  constructed  separately 

for  the  site  index  classes  36 and  27  and  together for the 

classes  33—30.  The models  presuppose the initial  

density of 1600—1100 stems per  ha  and  an average  
of 3—2  thinnings during the  rotation.  

The productivity  of the  Siberian  larch  on the  best  
sites  (OMT +)  seems to be  somewhat  higher than  that  
of the  domestic  tree  species.  On the  poorer  sites  no 

significant difference  seems to exist. However, due  to 
the difficulties  connected  with  the  site classification  

these  conclusions  must  be  understood  as preliminary. 
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OJA, S. (toim. — 

Forest  Research  Institute, 1982. Folia  For.  555:1 —34. 

Metsäntutkimuslaitoksessa  oli vuonna 1982 kolme  

varsinaista  julkaisusarjaa: Communicationes  Instituti 

Forestalis  Fenniae  (perustettu 1919), Folia  Forestalia  

(perustettu 1963) ja vuoden  1981 alusta ilmestymi  

sensä aloittanut  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja, 

joka on monisteasuinen  ja painatusmääriltään muita  

sarjoja suppeampi. Vuonna  1982  Communicationes  

sarjassa julkaistiin 7  tutkimusta, Folia  Forestalia  -sar  

jassa 42 ja Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja -sar  

jassa 44 tutkimusta. 

Julkaisusarjoissa ilmestyneiden tutkimusten tiivistel  

mät esitetään julkaisunumerojärjestyksessä. Lisäksi  

julkaisussa  on suppea aihe-  ja henkilöhakemisto.  

The  Finnish  Forest  Research  Institute publishes three  
research  series:  Communicationes  Instituti Forestalis 

Fenniae  (since 1919), Folia  Forestalia  (since 1963) 
and  from  the beginning of 1981 a new series, Metsän  
tutkimuslaitoksen  tiedonantoja, which is usually 
mimeographed and published in Finnish.  In 1982, 

42 research  papers  were published in  Folia  Forestalia,  
7 research  papers  in Communicationes  and  44 papers  

in  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja. 

The  abstracts of the  papers  are given in  full  and  indices  

of  topics and  author  included.  

cd.) 1983. Metsäntutkimuslaitoksen  julkaisut 1982. Abstracts of  publications of the Finnish  

VUOKILA, Y.  1983. Viljelymetsiköiden harvennusmallit.  Sammanfattning: Gallringsmallar för odlade  beständ  
i  Finland.  Summary: Thinning models for  forest cultures  in  Finland.  Folia  For. 556: I—ls. 

Tässä julkaisussa esitetään suomalaisten viljelymet  
siköiden  harvennusohjeet, jotka perustuvat  Metsäntut  
kimuslaitoksen  puuntuotoksen tutkimussuunnan  tut  

kijoiden tutkimuksiin.  Ohjeet  on  laadittu  neljälle puu  
lajille: kuuselle  (Picea abies), männylle (Pinus syl  
vestris), siperianlehtikuuselle (Larix sibirica) ja raudus  
koivulle  (Betula  pendula). 

Harvennusmalleja käytettäessä on ensin  arvioitava  

kasvupaikan hyvyys  paikalla kasvavaa  puustoa  apuna 
käyttäen. Pituusboniteetin  indeksi on havupuilla 100  
vuoden biologisella iällä  saavutettava valtapituus 

(H
100)  ja rauduskoivulla  vastaava  pituustunnus 50  vuo  

den  iällä  (H 50
).  

Kunkin  puulajin eri pituusboniteeteilie on laadittu  

harvennusmallit, jotka esittävät puuston  suositelta  
van pohjapinta-alan (G-mallit) tai runkotilavuuden  

(V-mallit) ennen harvennusta  ja sen jälkeen. Metsik  

köä  ei tule  harventaa  ennen kuin katkoviivan  osoitta  

ma puustopääomataso on saavutettu, eikä harvennuk  

sessa saa alittaa  yhtenäisen viivan  edellyttämää pohja  

pinta-alaa tai  runkotilavuutta.  

Harvennustarpeen toteamisen helpottamiseksi on 
lisäksi  esitetty G-malleihin  piirretyt  pohjapinta-alan 
kasvun  trendiviivat, joiden avulla  voidaan  arvioida, 

milloin  harvennukseen  oikeuttava  puustopääoma saa  
vutetaan. 

Harvennusmalleja vastaavasta  puuntuotantokyvystä 
esitetään  arvio. 

In this publication thinning directives  for Finnish  
forest cultures  are presented on the basis  of domestic  

investigations. The thinning models  are given for four  

tree  species:  Norway  spruce  (Picea abies), Scots pine 
(Pinus  sylvestris), Siberian  larch (Larix sibirica) and  
silver birch  (Betula pendula). 

In order to be  able  to use the thinning models  

presented, the  site  quality class  must  first be estimated. 

The site index  is equal to the dominant height in  
metres to be reached  by  the  growing stock at the  age of 
100 years  (H 100

)  in  coniferous  stands  and  at  the  age of 
50  years  in  birch  stands  (H 50

). 
Two types of  thinning models are given for the 

various  site index classes of each tree species. The 
models  give recommendations  for the basal  area (G  

-models) and  cubic  volume  (V-models) per  ha before 
and  after thinning. The forest stand should  not be 

thinned  before  its growing stock has  reached  the level  
indicated  by  the broken line. When thinning, the  
growing stock should  not  be reduced  to below  the  

level  of the continuous  line.  

To enable the estimation  of thinning need, trend  
lines have been drawn in the G-models to indicate  

the  development of basal  area. These  lines  can be  used  
to  estimate the  time  in  which  the  growing stock  will  
reach  the  level  justifying the  thinning. 

An  estimate of  the  productive  capacity of stands  
treated in accordance with the  thinning models  
is presented.  

ISOMÄKI,  A. &  NIEMISTÖ, P. 1983.  Koealapuuston harvennusvalinta  tietokoneohjelman avulla.  Abstract: The 
selection  of  trees  in  thinning experiments: A computer  method.  Folia  For.  557: 1—32. 

Metsäntutkimuslaitoksen  metsänarvioimisen  tutki  
musosastolla  on kehitetty tietokoneohjelma koeala  
puustojen harvennusvalintaa  varten. Ohjelmalla pyri  
tään  mahdollisimman  objektiiviseen puuvalintaan har-  

The  paper  presents  a computer  programme  for  the  
selection  of  trees  in  thinning experiments. A  high degree 
of  objectiveness is stressed in  the choice  of trees.  The 

programme is applicable to different  thinning schemes  
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vennusleimauksissa.  Sen avulla  voidaan  noudattaa  eri  

laisia  harvennustapoja ottamalla  systemaattisesti huo  

mioon  kunkin  harvennustavan edellyttämät puuva  
linnan  perusteet.  Tämän työn tarkoituksena  on esitellä  

leimausohjelma sekä  testata sen ominaisuuksia  ja käyt  

tömahdollisuuksia.  

Leimausohjelmassa jaetaan koealan  pinta-ala sillä  
kasvavien  puiden kesken.  Jakoperusteena on mah  
dollista  käyttää mitä tahansa  puutunnusta  tai  puutun  
nusten yhdistelmää. Puukohtaiset  kasvutilat oletetaan  

ympyröiksi, joiden keskipisteinä ovat puiden sijainti  

pisteet. Tällöin  naapuripuiden kasvutilat  peittävät eri  
asteisesti toisiaan.  Näin  syntyneen  päällekkäisyyden 

suhdetta  puun laskennalliseen  kasvutilaan  käytetään 

puuston  tilajärjestystä koskevana  valintaperusteena. 
Puiden  väliseen  leimausjärjestykseen vaikutetaan  lisäksi  

valintakertoimella, jonka määrityksessä voidaan  ottaa  
huomioon  halutulla  tavalla  mitä tahansa  puukohtaisia 

tunnuksia  ja niiden  yhdistelmiä. 

Esimerkkileimauksissa  puiden välisenä  tilanjakotun  

nuksena  käytettiin yksinomaan pohjapinta-alaa. Lei  

mausjärjestykseen vaikuttavan  valintakertoimen  osa  

tekijöinä käytettiin vaihtelevissa suhteissa puulajia, 

puun kasvuisuutta,  teknistä  laatua sekä  terveydentilaa. 

Tilajärjestyksen tasaisuutta korostavaa  harvennustapaa 

kutsutaan  tämän työn yhteydessä  tilaharvennukseksi,  

puiden teknistä  laatua  korostavaa  vaihtoehtoa  laatu  

harvennukseksi  sekä  puiden kasvuisuutta  korostavaa  

vaihtoehtoa  alaharvennukseksi.  Kasvuisuus määritetään  

tällöin  puun koon  ja terveydentilan perusteella. 

Esimerkkileimaukset  osoittivat, että leimausohjelma 
toimii johdonmukaisesti ja että sen avulla  saadaan  

systemaattisesti toisistaan  poikkeavia harvennusvalin  

nan vaihtoehtoja. Vertailemalla  ohjelman tuottamia  

leimauksia  käytännössä toteutettuihin  koealapuustojen 
harvennuksiin  voitiin  todeta, että ohjelma toimii aina  

kin  alaharvennustapauksissa moitteettomasti.  

Leimausohjelmaa voidaan  käyttää myös harvennus  

valinnan  analysointiin ja harvennustapojen vertailuun.  
Lisäksi se tarjoaa keinon  puiden välisen  tilajärjestyk  

sen kuvaamiseen  ja tutkimiseen.  

by  using various  tree selection  criteria  and  by  defining 
the dynamic relations  between  them. The aim of  the 

paper  is to describe  the programme  and  to  test its 

efficiency.  

The programme divides the area of the sample  plot 

between  the  existent trees. The  spatial allocation  can 

be made on the basis  of any tree characteristic, or a  
combination  of  characteristics.  The growing space of 

a tree  individual  is represented by  a circle  with  the  tree  

in  its centerpoint. The  circles  of  the neighboring trees  

understandably overlap to a variable  degree. The 

amount of overlapping, as compared to a calculated 

growing space for the  tree,  is  used as a selection  criterion  

when  deciding upon the spatial evenness of the trees.  

The selection  order is further affected by a selection 

coefficient, which  can be defined  by any treewise  

characteristics  specified by  any  reaction  relations.  
In the test thinnings, the basal  area was used 

exclusively as the spatial allocation  criterion.  The 

tree species, the tree's growing potential, its technical 

quality, and  its  state of health were varyingly  used  as 

components for the selection  coefficient, which  affects 

the selection  order. The alternative  stressing spatial 

evenness is here called  spatial thinning, and the 
alternative  stressing the technical  quality, quality 

thinning. 

The growth potential of  a tree was assessed  by  means 
of its  size  and  state of  health.  The alternative, which 

emphasizes these  factors, is  similar  to the presently 

generally applied thinning-from-below. 

The test thinnings have  shown  that the programme 
works logically, and gives systematically various 

alternatives for the  thinning selection.  When compared 

to the practical thinnings carried  out on permanent  

experimental plots,  the programme was revealed  to 

work  correctly,  at least  in  the cases  of thinning-from  

below. 

The programme  can also be  used for the analysing 
of thinning selection, and  for the  comparing of thinning 

schemes. In addition, it offers  a technique for the 

describing of the  spatial evenness within  an experimental 

stand. 

FERM, A. & KAUNISTO, S. 1983. Luontaisesti  syntyneiden koivumetsiköiden  maanpäällinen lehdetön  bio  
massatuotos entisellä  turpeennostoalueella Kihniön  Aitonevalla.  Summary: Above-ground leafless  biomass  
production of  naturally  generated birch  stands  in  a  peat  cut-over  area  at Aitoneva, Kihniö.  Folia  For.  558:1—32.  

Tutkimuksessa  selvitettiin  suonpohjan turpeelle luon  

taisesti syntyneiden koivu-  ja pajumetsiköiden runko  
ja oksapuun määrää ja tuotosta sekä  maan ominaisuuk  

sien  vaikutusta  puuston  kehitykseen eräällä  Suomen  

vanhimmista  turvetuotantoalueista, Kihniön  Aitoneval  

la  (62°12'N,  23°18'E). Metsiköt  olivat  pääosin raudus  

koivuvaltaisia.  Kaikkien  puulajien yhteinen runkoluku  
oli keskimäärin  25 000  kpl/ha, josta kuolleiden  puiden 

osuus oli  lähes  puolet. Puuston itseharveneminen  oli  
sitä  runsaampaa, mitä  suurempi oli  kokonaisrunkoluku.  

Keskimääräinen  rinnankorkeusikä  oli  14 v, valtapituus 

11 metriä ja pohjapinta-ala 21 m 2/ha. 

Metsiköiden  runko-  ja oksapuun kuivamassa  oli kes  

kimäärin  59 t/ha, joskin vaihtelu  oli  varsin  suurta.  

The investigation deals with  the  biomass  production 

(stem and  branch) of mixed birch  and  willow  stands  

naturally generated in  a peat cut-over  area,  as well  as 
the  effect of soil  properties on  the  development of  the  
stands. The stands were located  in one of  the oldest 

peat harvesting areas in  Finland  at  Aitoneva, Kihniö  

(62°12'N, 23°18'E). 
Nineteen  sample plots  were prepared for coppice and  

fertilization  experiments in  the  stands.  Before  the  treat  
ments the stand characteristics  on the plots were 

measured.  

The sample plots  were mainly dominated  by silver  
birch  (Betula pendula). The average  stem number  of all  

tree species was 25 000  stems/ha, the proportion of 
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Oksien osuus  oli  keskimäärin  19 %. Runko-  ja oksa  

puun  keskimääräinen  tuotos oli  4,3 t/ha/y. Runko  

puun  vuotuinen  juokseva tuotos kuoretta oli  tätä suu  

rempi: keskimäärin  4,9 t/ha suurimman  arvon ollessa  

7,7 t/ha. 

Mitä  enemmän oli  kuolleita  puita ja mitä pienempi 

oli  elävien koivujen osuus runkoluvusta, sitä suurempi 
oli  metsikön  kokonaismassa  ja tuotos. Paras tuotos  oli  

metsiköissä, joissa elävien  koivujen  runkoluku  oli  mit  
taushetkellä  6000—10 000 kpl/ha. 

Kuolleiden  sekä  elävien ja kuolleiden  puiden yhtei  

nen lukumäärä  samoin  kuin  puuston  pohjapinta-ala, 

kokonaismassa, runkomassa  ja tuotos  korreloivat  posi  

tiivisesti  kivennäismaan  vaihtuvan  kaliumin  ja negatii  

visesti  turpeen liukoisen  fosforin  kanssa.  Näyttää siltä, 

että  puusto  ei alueella  enää  saanut turpeesta  riittävästi  

liukoista  fosforia  ja oli  näin  fosforin  osalta riippuvai  

nen kivennäismaan  fosforista. Osa puustosta on toden  

näköisesti  ollut  niin  matalajuurista, että  se on kyennyt 

käyttämään vain  turpeessa  olevia  ravinteita.  Tällöin  
nimenomaan  fosforin  puutos  turpeessa  on lisännyt 

kuolleisuutta.  Kivennäismaassa  näyttäisi fosforia  olleen  

kuitenkin  riittävästi  koko  alueella, joten sen vaihtelu  

ei vaikuttanut  kasvuun.  Sen  sijaan vaihtuvaa  kaliumia  

oli kivennäismaassa  liian  vähän, joten varsinaisesti  

kasvua  sääteleväksi  tekijäksi näytti muodostuvan  ki  
vennäismaan  kaliumin  määrä. 

dead trees  being nearly 50  %.  More selfthinning oc  

curred as the total stem number  increased.  The mean 

breast-height age  was 14 years, dominant height 11 m 

and  basal  area 21 m 2/ha. 

The mean dry mass of stem  and  branchwood  (in  

cluding bark) was 59  t/ha, although the  variation  was 

quite large. The proportion of branches  was 19 % on 
the average. The mean annual  increment  of stem and  

branchwood  with  bark was 4,2 t/ha/yr. The current  
annual  increment  of  barkless  stemwood  was higher the 

average being 4,9 t/ha and  the  highest value  7,7 t/ha. 
The greater  the  number  of  dead  trees  and  the  smaller  

the  share  of  live  birches out of stem number  the  higher 

were the  total  mass and  yield of the  stand. The highest 

biomass  production was in stands where  the stem 

number  of live birches  was 6  000—10 000 stem/ha at 

the  measuring time.  

The number  of dead  trees  and the combined  number 

of dead and  live  trees  as well  as the basal  area,  total  

mass, stem mass and yield of the stand correlated  

positively with  the exchangeable potassium in  mineral 
soil  and  negatively with  the easily soluble  phosphorus 

in  peat. It seems likely that the trees  were unable  to 

receive  sufficient amounts of  soluble phosphorus from 

peat  and therefore  were dependent on the phosphorus 

supply of mineral  soil.  Some  trees  must  have  had  so 
shallow  roots  that  they were able  to use only  the  

nutrients supplied by peat. In such cases it was the 

shortage of phosphorus in  peat  that increased  mortality. 

There seemed to have been  enough phosphorus in  
mineral soil  throughout the  entire area so that its 

variation  did not affect growth. On the other hand, 

the mineral  soil  contained  too little  potassium so that 

the  actual  growth regulating factor was the amount of 

potassium in  mineral  soil.  

LEIKOLA, M.  &  RIKALA, R.  1983. Verhopuuston vaikutus  metsikön lämpöoloihin ja kuusen taimien  menestymi  
seen. Summary:  The influence  of the  nurse crops  on stand  temperature  conditions  and  the  development of Norway 

spruce  seedlings. Folia  For.  559:1—33.  

Tutkimuksessa  seurattiin  kolmena  vuonna neljän eri  
laisen  leppäverhopuuston lämpö- ja lumiolosuhteita  
Suonenjoella (62°41'P; 26°57'1,  102 m  mpy). Puolet  
koealoille  istutetuista  taimista nostettiin  ja mitattiin  nel  

jän kasvukauden  kuluttua  istutuksesta. Koealoille  jää  
neiden  taimien kehitystä seurattiin kaikkiaan  kahdeksan  

vuoden  ajan. 

Ilman minimilämpötilojen erot eri  verhopuustokoe  
aloilla  olivat  pienet. Lämpötilan laskiessa alle  O°C  puus  

toiset alat olivat kuitenkin  yleensä muutaman asteen  

lämpimämpiä kuin  aukea  ala. Myös maan lämpöolot 

olivat  aukealla  alalla  äärevämmät kuin  puustoisilla koe  
aloilla. 

Taimet  kasvoivat  parhaiten alaharvennetulla  ja hei  

koiten  luonnontilaisella, täystiheällä koealalla.  Kahdek  

san kasvukauden  kuluttua  istutuksesta määrämittaan  

hakatun  ja alaharvennetun  koealan  verhopuusto haitta  
si taimien  kasvua  niin  että aukean  alan taimet saavutti  

vat niiden  pituuden. Puiden  juuristokilpailun eliminoi  

minen  paransi yleensä taimien  kasvua. 

Verhopuuston hallavaurioita  torjuva vaikutus  tehos-  

The temperature and  snow conditions  under  four  dif  
ferent  alder  nurse crops  were followed  in Suonenjoki 

(62°41'N; 26°57'E,  102  m  a.5.1.)  during a  period of  three  

years.  After four  growing seasons after  planting  out half  
of the  spruce  seedlings planted on the  sample plots  were 
lifted  and  measured. The development of  the  seedlings  

remaining on the sample plots  was  followed  for  a total  
of eight  years. 

The temperature  conditions  in  the open area were 

more extreme than  in  the  sample plot with  a tree cover. 

The differences  between  the  minimum  air  temperatures  

were small, but  when  the  temperature  fell  below  freezing 

point the  air  temperatures in  the  tree covered  plots were  

generally a few degrees warmer than  in  the  open  area. 

The soil  temperature  conditions  were also  more extreme  

in  the  open than  in  the  tree-covered  plots. 

The seedlings grew best on the sample plots which 

were selectively cut  or thinned  from  below, and  worst  on 

the fully-stocked sample plot  in a natural  state.  The 

nurse crop on  the  selctively  cut  and  thinned sample plots 
had  started  to affect the  development of  the  seedlings by 
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tui latvuspeittävyyden lisääntyessä. Tulosten  mukaan  

verhopuustoa on syytä käyttää  kuusen viljelyssä viljavil  

la, mutta hallanaroilla  kasvupaikoilla. Taimikko  tulee  

vapauttaa  s—lo5 —10 vuoden  kuluttua  istutuksesta, kun  tai  

met  ovat  1,5—2 m:n mittaisia.  

the  time  eight growing season had  elapsed after planting 
out and  the seedlings growing on the  open sample plot 
had  caught up  with  them.  Elimination  of  root  competi  
tion  by  trees  in  general improved the  height growth of 
the  seedlings. 

The effect of the  nurse crop in  reducing frost damage 
became  stronger  with  an  increase  in  the  crown coverage.  
The results  indicate that a nurse crop should  be  used  
when cultivating  spruce  on fertile, yet  frostprone sites.  
However,  it is  very  important to free  the  young  stand  by  
removing the nurse crop within  s—lo years after 

planting out. 

LÖYTTYNIEMI, K. 1983.  Mänr.y.»  taimen  kehitys latvan  katkeamisen  jälkeen. Summary: Recovery  of young Scots  
pines from stem  breakage. Folia  For.  560:1—11.  

Hirvituhon  vaikutusta  männyn (Pinus  sylvestris  L.)  
taimien  kehitykseen tutkittiin jäljittelemällä hirven  

tekemää  taimen  latvan  katkaisua.  Vakavastikin  vaurioi  

tetut  taimet olivat yleensä elossa viiden  kasvukauden  

kuluttua katkaisemisesta.  Latvan katkaisun  vaikutus  

taimien  pituuskasvuun jäi myös vähäiseksi, mikäli  

katkaisu  oli tehty toiseksi  ylimmän oksakiehkuran  

yläpuolelta. Latvakasvaimen  kohdalta katkaistuista  
taimista  oli  keskimäärin  joka kolmanteen  kehittynyt 

ranganvaihdoksen seurauksena  siinä  määrin  haitallinen  

runkovika, että  vioittunut  osa jouduttaneen tyveämään 

sahapuurungosta. Alempien vuosikasvaimien  kohdalta  
katkaistuihin  taimiin oli  tällaisia  vikoja  kehittynyt 
katkaisukohdittain  ylhäältä lukien 71 %, 93 %  ja 100 %  

taimista.  Kaikkia  runkovikatyyppejä, so. runkomutkia, 
pystyoksia  ja haaroittuneisuutta, esiintyi yleisemmin ja  

haitallisempina viljavammalla kuin  karummalla  kasvu  

paikalla. Männyn lisäksi  tehtiin havaintoja myös 

kontortamännyn (Pinus contorta var. latifolia Engelm. 

ex Wats.) taimien kehityksestä  latvan  katkaisun  jälkeen. 

The effect of  moose ( Alces  alces  L.)  damage on the 

development of  young Scots  pines (Pinus sylvestris  L.)  

was investigated by  simulating the  damage by breaking 
off the top part of the stem and by following the 

recovery  of the  trees  after  the  injury. 

Even  the severely  damaged trees  were generally alive  
five  growing seasons after  the  breakage. Top  breakage 
only  slightly affected the height growth of the trees  

provided that the  breaking point was  above  the  second  
whorl  of branches.  In every  third  tree,  on the  average, 

breaking off the  stem  above the top  whorl  had  resulted  
in  such  a serious  stem defect that  it would  require 
butting off  in saw timber. Such  defects occurred  in  71, 

93 and 100  % of the saplings  broken  above the second, 
third  and  fourth  whorls,  respectively.  Different  type  of 
stem  defect i.e. stem crooks, vertical  branches  and  

forking occurred more frequently and  were more 
serious  on  fertile  than less  fertile  site  types. In addition  
to  Scots pine,  the  effect of top  breakage on young trees  
of  Pinus contorta var. latifolia Engelm. ex Wats, was  
also  tentatively surveyed.  

TIIHONEN, P. 1983.  Leimikon  pystymittauksen kenttätöiden  tehostamisen  mahdollisuuksia.  Summary: The  
efficiency of  the  field  measurement of standing trees  marked  for  cutting. Folia  For.  561:  1—23. 

Tutkimuksen  aineisto koostuu osin  v. 1976—79 useil  

ta Suomen  etelä-  ja pohjoispuoliskossa mitattujen käy  

tännön leimikoiden, osin edellisten  rinnalle  vuodesta 

1973 alkaen  tehtyjen koeleimikoiden, koealojen ja koe  

puiden mittaustuloksista.  Tutkimuskohteiden  etsinnäs  
sä ja valinnassa  keskityttiin lähinnä  mittauksen  eri  osa  

puolten v. 1972—73  hyväksymien  ja myöhemmin laadi  

tuissa ohjeissa täsmennettyjen perusteiden mukaiseen  
toimintaan. 

Julkaisussa  esitellään  valitut tutkimuskohteet, nii  

den  tarkastelun  edellyttämä aineiston  keruu  ja esimerk  

kejä aineiston  määrästä ja rakenteesta.  On rajoituttu 

tutkimaan  lähinnä  sellaisia  mahdollisuuksia, jotka to  
dennäköisesti  voitaisiin  toteuttaa käytännön toiminnas  

sa.  Lopullinen ratkaisu  riippuu kuitenkin  mittauksen  eri  

The material  consists  partly of marked  stands in  the 

southern  and northern  parts  of Finland  in 1976—79, 
and partly of the measuring results  from marked  

sample stands, sample plots and  trees  set up since  1973. 
The search  and  choice  of the research  objects focused  

chiefly on the activities approved by the different  

parties involved  i.e. the seller, purchaser and logger 
in 1972—73 and on the later formulated instructions. 

The investigation introduces the chosen  research  

objects, the  collection  of  material for the  investigation 

and  examples of the  extent and  structure  of the  material.  
The investigation is confined  to such possibilities as 

probably are realizable  in practical work. The final  

resolution, however, depends on the decision  of the 

parties involved.  By confining to the measuring tech  
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osapuolten päätöksistä. Rajoittumalla vain  mittaustek  
niikkaan  tutkimuksessa painotetaan etenkin seuraavia  

tehostamista  kaipaavia aloja: mittaajat ja mittausaika, 
mittauskohteiden  valinta, koepuiden mittaustapa ja lu  
kumäärä, yhteisten koepuiden ja keskimääräisten  yksik  
kökuutioiden  käyttö,  nojautuminen hakkuumiehen  suo  
rittamaan  runkojen lukuun, muunlainen  eri  osapuolten 

yhteistyö, kaadettujen koepuiden käyttö  sekä  pysty-  ja 
hakemittauksen  yhdistäminen. 

Mittaajien valintaa  ja koulutusta  on vakavasti  tehos  
tettava. Aikaisempaa enemmän olisi  painotettava mit  

taustyön  varsinaista  tarkoitusta  ja siten  vältettävä  tar  

peettomia kustannuksia.  Leimikon  pystymittauksen 
kenttätöiden  tehostamisen  mahdollisuuksia  on siis  var  

sin runsaasti.  

nique, the  following objects that require more efficiency 

are emphasized: measurers and  measuring time, choice  
of  measuring objects, measuring way and number  of 

sample trees,  the use of common sample trees and  

mean unit  volumes, enumeration of stems by  the  logger, 

other kind  of cooperation by  the parties involved,  the 

use of felled sample trees  and  combining the measure  
ments of standing trees  and  chips. 

The choice  and training of measurers should  be  

greatly intensified.  The emphasis should  be more than  

before on the  actual  purpose  of  measurement to avoid  

redundant  expenses.  There do exist several  possibilities 

of  increasing the efficiency of field  work involved  in  

measuring marked  standing trees.  

JUSLIN, H. &  KARPPINEN,  H. 1983. Suomen  tärkeimpien asiakasmaiden  sahatavaraostot  1970-luvulla.  Sum  

mary:  Sawn  timber purchases of Finland's  most  important client  countries  in the  19705.  Folia  For. 562:  1—55.  

Tutkimuksessa  suoritetaan  teoreettinen  analyysi  saha  

tavaran vientitilaston  sisältämän  informaation käyttö  

mahdollisuuksista  sahatavaran  vientimarkkinoinnin  eri  

laisissa  suunnittelutilanteissa.  Empiirisellä tasolla  analy  

soidaan Suomen  tärkeimpien asiakasmaiden  sahatava  

raostojen määrällistä, laadullista  ja rakenteellista  kehi  

tystä 1970-luvulla.  

Tutkimuksen empiirisenä aineistona  on Suomen  Sa  

hanomistajayhdistyksessä laadittu  suomalaisen  vientisa  

hatavaran  erittelytilasto vuosilta  1970—1979, joka sisäl  

tää yhdistykselle ilmoitetut  sahatavaran  vientimyynnit 

maittain  ja tavaralajeittain. 
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan erit  

telytilaston olemusta  asiakasmaiden  osto-  ja kulutus  

käyttäytymisen heijastajana. Erittelytilaston sisältä  

män tiedon  käyttötarve johdetaan sahatavaran  vienti  

markkinoinnin  suunnittelun informaatiotarpeista. 

Suunnittelun  informaatiotarpeita analysoidaan strategi  
sen  suunnittelun  mallin  puitteissa.  Markkinoita kuvaa  

van poikkileikkaustiedon käyttäjänä tarkastellaan  tuo  

te/markkinasuunnittelua.  Tutkimuksessa  kehitellään  ai  

kasarja-analyysiin perustuva kehityksen  suunnan ja 
muutoksen  laadun  huomioonottava  markkinaympäris  

tön kuvaustypologia. Samalla  analysoidaan tämän ty  

pologian käyttömahdollisuuksia markkinoinnin  strate  
gisessa ja organisaatiosuunnittelussa. 

Tutkimuksen  empiirisessä osassa tuotetaan sekä  yksi  

tyiskohtaiset että  pelkistetyt kuvaukset  Suomen  tär  

keimpien asiakasmaiden  ostokäyttäytymisen tyypillisis  
tä piirteistä 1970-luvulla  a)  ostomäärien suhteen  b) laa  

tujen ja kokoluokkien  suhteen  sekä  c) tuotevalikoimien  
suhteen.  

The information in  the  export statistics  collected  by  

the  Finnish Sawmill  Owners'  Association  is  analyzed in 

the  study. On the  theoretical  level,  the  possibilities to use  

export statistics in  planning the export marketing of 

sawn timber are examined.  On the empirical level, the  

purchases of Finnish  sawn timber  of the  most  important 

customer  countries  are described.  The description con  

tains  the  quantitative, qualitative and structural  devel  

opment  of  the  purchases  in the  19705.  

The data of the study — the export  statistics — in  

cludes  export  sales  of Finnish  sawmills reported to  the 

Association  by  country,  species,  quality and  dimension. 

In the  theoretical  part  of  the  study, the  nature of  the  

dimensional  statistics as a  reflector  of the buying and  

end use behaviour  of the customer countries  is exam  

ined.  The  way  of using the  information  in  the  dimen  
sional  statistics  is  derived from the information  needs  of  

export  marketing planning of  sawn timber.  The  infor  
mation  needs  of planning are analyzed  in  the  framework  

of  the model  for strategic planning. Product/market  

planning is  examined  as  a user  of  the  cross-section  infor  
mation.  A  typology of the market  environment  is de  

veloped in the  study. This typology is  based  on the re  

sults of time series  analysis  and  it takes into consider  

ation  the  direction  of the  trend  and the quality of the  

change in  the market  environments.  The possibilities of 

using this typology for strategic and organizational 

planning are analyzed.  
In the empirical part of the study both  detailed  and  

general descriptions of the buying behaviour  of the  most 

important customer countries  in the 1970's are pro  

duced. The dimensions  of the buying behaviour  con  
sidered  are: 

a) quantities of purchases;  

b) qualities and  dimensions  of purchases;  

c) product assortments  of  purchases. 
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PELLIKKA, M. & KOTIMAA, M. 1983.  Polttohakkeen  käsittelystä aiheutuva ilman  homepölypitoisuus sekä  

siihen  vaikuttavat  tekijät. Summary: The mould  dust concentration  caused  by  the handling of fuel  chips and 

its modifying factors. Folia  For.  563:1  —18. 

Tässä  tutkimuksessa  käytettiin hakkeen  varastointi  

paikkana konttia, jonka seinät  oli  tehty joko puusta 

tai metalliverkosta.  Kontin  koko  oli  noin  15 m 3. Ilman 

itiöpitoisuus määritettiin  Andersen-  ja  Casella-keräimil  
lä koetilanteessa  laboratoriossa  ravisteltaessa  kilon  pai  

noista  hakenäytettä. 
Andersen-keräimellä  mitatut  elävien  itiöiden  pitoi  

suudet  vaihtelivat  varastoinnin  aikana  välillä  1 —10 000 

(10
3 m—

3
) ja Casella-keräimellä  mitatut kokonaisitiö  

pitoisuudet välillä  1 000—1  000  000  (103 m—
3
) varas  

tointiajan ja hakelaadun  mukaan.  Elävien  itiöiden ko  

konaisitiöpitoisuus koostui  lähinnä  mesofiilisistä  ja ter  

motoleranttisista  lajeista, joskin termofiilisiä sieni-  ja 

sädesieni-itiöitä  tavattiin  paikoitellen myös  runsaasti.  

Seuraavanlaiset  hakkeet aiheuttivat  niitä  käsiteltäes  

sä suuren ilman  sieni-  ja sädesieni-itiöpitoisuuden: pit  

kään  varastoitu  hake, kesällä  tehty hake verrattuna 
keväällä  ja syksyllä  tehtyihin hakkeisiin, hienohake  ver  
rattuna palahakkeeseen, verkkokontissa  varastoitu  
hake  verrattuna  puukontissa varastoituun hakkeeseen, 

koivuhake  verrattuna leppähakkeeseen ja kuiva  hake. 

Hakepuun rasikuivatuksella  ei ollut  merkittävää  vaiku  

tusta  ilman  itiöpitoisuuteen haketta  käsiteltäessä.  Jotta 

työntekijän homepölyaltistus jäisi mahdollisimman  pie  

neksi  haketta  käsiteltäessä, olisi  joko hakepuu ennen 

haketusta  tai hake  ennen varastointia  saatava niin  kui  

vaksi  ettei homehtumista  pääse tapahtumaan. Jos  ho  

mehtuminen  on jo tapahtunut kuivasta  hakkeesta  itiöt  
irtoavat helpommin kuin marasta hakkeesta, ja näin  

kuivan hakkeen  käsittely aiheuttaa  suuremman home  

pölyaltistuksen. 

The  chips used  in  this  survey were stored  in  containers  
the  walls  of  which  were  made of either wood or a metal 

wire  net. The size  of the  container  was 15 m 3. The spore  

concentration  of the air was  determined  with Andersen  

and  Casella  samplers under  laboratory conditions  by 
shaking a chip sample of one kilogram. 

The concentrations  of the  viable  spores  measured  

with  Andersen-samplers varied  during storage  between  
1 and  10 000  (10 3  m—3 )  and  the  total  spore  concentra  
tions  measured  with  Casella-samplers between  1 000—  
1 000  000  (10 3 m— 3 ) according to the  time  of storage  
and  the  quality of chips. The total  spore concentration  
of viable  spores  consisted  mainly of mesophilic and  

thermotolerant  species, but also  great numbers  of 

thermophilic fungi and actinomycetes were observed  

occasionally. 
The following types of chips caused, when  handled, 

high concentrations  of fungi and  actinomycetes: chips 

stored  for a  long period of  time, summer chips com  
pared to spring and  autumn chips, fine  chips com  

pared to block  chips,  chips stored  in  wire  containers  
compared to chips in  wooden  containers, chips of birch  

compared to chips of alder  as well  as dry chips. The  
leafseasoning of chips had  no  significant influence  on 

the spore concentration  of the air at the handling of 

chips. In order to maintain the  exposure  for mould  
dust at as low level as possible when  handling chips,  

the chips should  before the storage  be  dry enough to 

prevent  the growth of  mould.  If the moulding has 

started the spores come more easily off dry than  wet  

chips, and  therefore the  handling of dry chips causes 
a larger exposure  for  mould  dust. 

PÄIVINEN, R. 1983.  Metsikön  tukkiosuuden  arviointimenetelmä.  Summary:  A method  for estimating the  sawlog 
percentage  in Scots  pine and Norway spruce stands.  Folia For.  564:1  —16. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut laatia metsikön  

tukkipuuosuutta kuvaava  malli.  

Tukkiosuus  metsikössä  riippuu tukkirunkojen mää  

rästä  ja tukkipuun määrästä tukkirungoissa. Tutki  

muksen  aluksi  on käsitelty  rungon tukkiosuuden  mää  
rittämistä runkokäyrämallilla ja havainnollistettu  vir  

heitä, joita saattaa  syntyä  luokittelussa ja koepuutieto  

jen yleistämisessä. 

Tutkimuksen aineistona  on ollut valtakunnan  met  

sien  3. inventoinnin  koealoista  valittu  215 männikön  ja 

192 kuusikon  näyte sekä  Metsäntutkimuslaitoksen  kes  

tokoealasarjoista 298 männikköä  ja 174 kuusikkoa.  

Aineiston  laskennassa  on pyritty  palauttamaan koe  

alojen runkoihin  vaihtelu, joka koealatiedoissa  on 

tiivistetty läpimittaluokkiin ja niiden  keskipituuksiin. 

Laadittu  tukkiosuusmalli  perustuu  tukkiosuuden  ja 

tukkipuiden pohjapinta-alaosuuden väliseen  korrelaati  

oon. Osuuksien  suhdetta  on mallissa  selitetty keskiläpi  

mitalla. Inventointiaineistosta  laskettujen mallien  tu  
lokset  on esitetty  myös taulukkoina.  

Inventointiaineistosta  laadittujen tukkiusuusmallien  

jäännöshajonta oli  laadinta-aineistossa  2,6 -  2,8 pro  

senttiyksikköä ja kestokoealoista  laskettujen mallien  

1,5 -  1,6 %-yksikköä.  Tukkipuiden pohjapinta-alan 

The  objective of  the study was to develope a method 

for  estimating the  sawlog  timber  percentage  of the  
stand. Two  sets  of  sample plot materials from southern  

Finland  were employed,  the  first set  was  from  407  plots  
measured  during the  3rd  National  Forest  Inventory and  
another  set from permanent  sample plots comprising 
472 plot measurements.  

A regression  model  for estimating the sawlog per  

centage in Scots pine and Norway spruce  stands is 

presented. The model is based on the correlation 

between  the relations  of  basal  area of the  sawlog stems 
and total basal  area,  and  of sawlog  timber  volume and 

total  volume  of  the  stand. The  independent variables  of 
the models  are total basal area, basal  area of the  

sawlog  stems and mean diameter  of the stand. 

The  standard  deviation  of  the  residuals  of the  sawlog  
percentages  were 2,6 -  2,8 %-units  in  the material  of 
National  Forest  Inventory  sample plots and 1,5 -  1,6 
%-units  in  the  material  of  permanent  sample plots.  
Compared to the models based  purely  on the stand 

means, the  ones presented in this  paper  have  better  
precision when  the  mean diameter  is  below  20  cm.  By  
measuring the  basal  area of the sawlog stems poor  
estimates  in heterogenous stands can be  avoided.  
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mittaamista edellyttävät mallit  ovat keskitunnuksiin  

perustuvia malleja luotettavampia silloin, kun  metsi  

kön  keskiläpimitta on alle  20  cm.  Metsiköissä, joissa 
keskiläpimitta on tätä suurempi,  erilaisten  puuston  
keskitunnuksiin  perustuvien ja  tässä  esitettyjen mallien  
luotettavuus on samaa luokkaa.  

Mallien  harhattomuus  käytössä  edellyttää laadinta  

aineiston  ja sovelluskohteen  rinnastettavuutta.  Erilaiset  

tukkien minimimitat, tukkirunkojen vikaisuudet ja 
metsiköiden  puulaji- ja kokojakauma voivat  aiheuttaa  

tuloksiin  epätarkkuutta. Metsikön  tukkiosuuden  arvi  
ointi  on kuitenkin  suureksi  osaksi  riippuvainen arvioi  

jan kyvystä  mitata mallien  selittävät muuttujat oikein. 
Satunnaisvirheet  selittävien  muuttujien mittauksessa  ei  

vät kuitenkaan  aiheuttane  harhaa  lopputuloksiin. 

HUTTUNEN,  T. 1983.  Suomen  puunkäyttö,  poistuma ja metsätase  1981—83.  Summary:  Wood consumption, 
total drain  and  forest balance  in  Finland, 1981—83.  Folia  For.  565:1 —46.  

Metsäntutkimuslaitos  on vuodesta  1964  alkaen  jul  
kaissut  jatkuvaa vuotuista  puunkäyttötilastoa. Sen 
osana tämä julkaisu sisältää  lopulliset tiedot  vuoden  

1981  puunkäytöstä, poistumasta ja metsätaseesta  sekä  
ennakkoarviot  vuosille  1982—83. Lisäksi  julkaisussa on 
aikasarjoja vuodesta  1960  alkaen.  

As part of series of annual  wood consumption 
statistics published by the Finnish Research  Institute  
since  1964 this  publication presents  final statements  
concerning wood consumption, total  drain  and  forest 

balance  in  Finland  for 1981 including preliminary 
estimates  for 1982 and 1983.  Time series  are  included  

for the  period  1960  up to the  present.  

MIETTINEN, R & UUSVAARA, O. 1983. Pystykarsitun männikön  koesahaus.  Summary: Test  sawing  of 

pruned pine  stand. Folia  For. 566:1 —8.  

Koesahaus  käsitti  20 karsittua  ja 20 karsimatonta  

vertailupuuta männiköstä, joka  oli  perustettu  kylvä  
mällä  v. 1898 ja pystykarsittu  v. 1936.  Tukit koesa  

hattiin normaaleja asetteita käyttäen  ja sahaustulos  
laatuluokiteltiin.  

Sydäntavaran u/s-osuus  oli karsituilla  tyvitukeilla 

96,6 % ja karsimattomilla  tukeilla 46,0 %. Täyssärmä  

laudoilla  vastaavat  luvut  olivat  100,0 ja 42, 7 % ja  va  

jaasärmälaudoilla 87,8  ja 37,9 "Jo. 

Tukkikuutiometrin  suhteellinen  arvo u/s-laadun  si  

säisen jakauman mukaan oli karsituista  rungoista saa  

duissa tukeissa 63 ja karsimattomissa  vertailutukeissa  
46. Näin  ollen  karsittujen tukkien  suhteellinen  arvo oli  

37 Vo suurempi kuin  karsimattomien  tukkien  arvo. 

Karsituissa  rungoissa tukista  saadun  sahatavaran  

yksikköhinta riippui puun rinnankorkeusläpimitasta ja  

rungon  paksuimman elävän  oksan  läpimitasta. Karsi  
mattomissa tukeissa  yksikköhinnan vaihteluita  selitti  

yksinomaan tukin  tilavuus.  

The test material  consisted  of 20 pruned -and  20 

unpruned trees  in a pine stand  that  was established  by  

sowing in  1898  and  pruned in  1936. The logs were test 

sawn using normal settings and  the result  was classified  

by  quality. 
The u/s  part  of  the centre goods was 96.6 % for the 

pruned  butt logs and 46.0 % for the unpruned logs. 
For square-edged boards  the corresponding figures 

were 100.0 % and  42.7 %, and  for  wane boards  87.8 % 

and  37.9 %. 

The value ratio  of a  cubic  metre of  log according to 

the  internal division  of u/s quality was 63 for the logs 
from the pruned stems  and 46  for the  logs from the 

unpruned stems sawn for purposes  of comparison. 

Thus, the  value  ratio  of the  pruned logs  compared with  

unpruned ones was 37 %  higher. 
The unit price for the sawn  goods of logs from the 

pruned stems was dependent on the diameter  at breast  

height and  the diameter  of  the thickest living branch  

of the stem. In unpruned logs the variations  in unit  

price  were  explained by  the  volume  alone.  
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TIIHONEN, P.  & VIRTANEN, J. 1983. Koetuloksia  ilmakuvien  käyttömahdollisuuksista energiapuun arvioinnissa  

Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa v.  1980 —82.  Summary: Possibilities  of  using aerial  photographs in  the estimation  
of energy wood resources in  Ostrobothnia  and  northern  Savo  in  1980 —82. Folia For. 567:1 —18.  

Julkaisussa esitetään  toinen tutkimusselostus ilma  

kuvien  käyttömahdollisuuksista energiapuun arvioin  
nissa. Ensimmäinen  osatutkimus  tehtiin v. 1979—80  ja 
sitä käsittelevä  tutkimusselostus  on esitetty Metsäntut  
kimuslaitoksen  tiedonantoja-sarjan niteessä  66. 

Toinen, vuosina  1980—82  tehty tutkimus kohdistuu  
kahdelle  taholle:  kuvatulkintaan  ja  arvioimismenetel  
män kehittämiseen.  Edellinen  osuus käsittää runsaasti 

kokeita,  joita on tehty Maaningan, Pielaveden  ja Tyr  
nävän kuntien  alueilta  mittakaavassa  1:5000 otettujen 
ilmakuvien  perusteella. Kuvauksia  tehtiin  12 kohteessa, 

joista erotettiin  yhteensä 27  koealuetta.  Niihin  sisältyi  
metsätalousmaata  yhteensä 16 695 ha. Energiapuun 
keskikuutiomäärää  koskevia  vertailuja varten mitattiin 

maastossa  yhteensä 3  802  koealaa.  

Vuosien  1980—82  tulokset  yhdistäen on niiden  kuvi  
oiden  osuus,  joilla kehitysluokka  on tulkittu  oikein,  82  
%  kaikista  kuvioista.  Metsänhoidollisen  toimenpiteen 
osalta vastaava tulos  on 73  %. Kuvatulkinnalla  saatujen 

ja  toisaalta  koealamittauksiin  tai  maastoarviointiin  pe  
rustuvien  energiapuun keskikuutiomäärien  vertailu  
osoittaa,  että tulokset ovat  yleensä samaa suuruusluok  

kaa.  Koko  puuston keskikuutiomäärän  kuvatulkinnan  

tulosten  vertailu vastaaviin  maastoarvioinnin  perusteel  
la saatuihin  tuloksiin  osoittaa, että tulosten  välillä  saat  

taa  olla  suurehkojakin, 30—40  m
3
:n eroja,  mutta varsin  

usein  erot ovat sekä määrällisesti  että suhteellisesti  var  

sin  pieniä. 

Energiapuun arvioimismenetelmän  laadinnassa  pää  

dyttiin kahteen  vaihtoehtoiseen  menetelmään:  energia  
puuesiintymien paikallistamiseen tähtäävä  menetelmä  ja 

toisaalta menetelmä, jossa rajoitutaan lähinnä  keski  
määräistulosten selvittämiseen.  Molemmat vaihtoehdot  

perustuvat  kuvatulkinnan  ja  maastoarvioinnin  yhdis  
telmään. Edellinen  menetelmä  on pääosiltaan saman  
lainen  kuin  edellisessä  tutkimusselostuksessa  kuvattu 

menetelmä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa  toiminta  

keskittyy  pääasiassa kuvatulkintaan.  Etenkin tässä  

vaihtoehdossa  työn suorittajien ammattitaidolla  on yhä 

ratkaisevampi merkitys. 

The second report  on the use of aerial  photos  for 

estimating energy  wood  crops  is  introduced  in  this 

publication. The  first investigation  was carried  out  in  
1979 —80,  the report  of which  was  published in  the 
series  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja Volume  66. 

The second  investigation (1980—82) has  two trends:  

the photo  interpretation and development of  the  
estimation  method.  The  former  deals  with  a large 
number  of experiments in  the Maaninka, Pielavesi  and  

Tyrnävä communes using aerial  photos in  scale  1:5000.  
Photographing involved  12 locations  where  a total of 27 

experimental areas were distinguished, consisting  of 
16 695  ha  of forestry land. A  total of 3 802  sample plots 

were measured  for comparing the  mean volumes  of 

energy wood.  

By combining the results of 1980—82  the share of 
strata with  correctly interpreted development class  was 
82 % of all  the  strata. The  corresponding figure was  73 

% for  the silvicultural  operations. The comparison of 
the mean volumes  of  energy wood  as interpreted from 

the photos and measured on sample plots or in field  

surveys  shows  that  the  results  are usually similar.  The  
mean volumes of the  entire  standing  crop  as interpreted 
from the photos sometimes  differ  largely when 
compared to the results  from field  surveys,  30 —40 m 3, 
but usually both  the quantitative and  proportional 
differences are rather small. 

Two alternative  possibilities of estimating energy  

wood  crops were  suggested: a method  for spotting the 

energy wood  crops and  a  method  mainly based  on the 

specification of the mean results.  Both the alternatives  

are based on the combination  of the  photo interpreta  
tion  and field  survey.  The  former  method  is principally  
similar  to the  method  described  in  the  previous  report.  
The latter is mainly  focused  on the photo interpreta  
tion.  This alternative, in  particular,  requires skilled  
forest specialists. 

KUUSELA, K. &  SALMINEN, S. 1983.  Metsävarat Etelä-Suomen  kuuden  pohjoisimman piirimetsälautakunnan 
alueella  1979—1982  sekä  koko  Etelä-Suomessa  1977 —1982.  Summary: Forest  resources in  the  six  northernmost  
Forestry  Board  Districts  of South Finland, 1979—1982, and in  the  whole of South Finland, 1977—1982.  Folia  
For.  568:1—79.  

Julkaisu sisältää valtakunnan  metsien 7.  inventoin  

nin  tulokset Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski  
suomen, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan  ja Keski-Pohjan  

maan piirimetsälautakuntien alueilta  sekä  koko  Etelä-  

Suomesta.  Piirimetsälautakuntien  alueittain  kenttätyöt  

on tehty v. 1979—82  ja  koko  Etelä-Suomessa v. 1977 — 

82. 

Maapohjan laadun  ja/tai käyttötavan perusteella on 
eroteltu  maaluokat, alaryhmät, kasvupaikkatyypit,  oji  
tustoimenpiteet ja veroluokat.  Puustoon  perustuvina  
pinta-alataulukkoina on esitetty puulajien vallitsevuus, 

sekapuulajien osuus,  ikäluokat, kehitysluokat,  puujak-  

The paper presents  the results  of  the 7th  National  
Forest  Inventory for the Forestry Board Districts of 

Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Keski-Suomi,  Etelä-  
Pohjanmaa, Vaasa and Keski-Pohjanmaa, as well  as 
for the  whole of South Finland.  The field-work  in  the  

above  Forestry  Board  Districts was carried  out in  the  

period 1979—82, while  the  field-work  for the  whole of 

South Finland was carried  out in  the  period 1977—82.  

Site  conditions  are described  in  the  tables  concerning 
land  classes,  sub-land  classes,  site  types,  taxation  classes 
and  the  drainage situation.  Growing stock  conditions  
are described by  area tables  concerning the  dominance 
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sot, metsikön  laatu, metsikön  perustamistapa, hak  

kuun  tarve, aika tehdystä hakkuusta  ja hakkuutapa. 

Toimenpide-ehdotuksina on annettu pinta-alataulukot 

tarvittavista metsänhoidollisista  toimenpiteistä ja oji  

tustarpeesta. 

Puuston keski- ja kokonaistilavuudet  on laskettu  
metsätalousmaan  maaluokille  ja metsätalousmaahan  

kuulumattomalle  muulle  maalle.  Metsä-  ja kitumaalle  
vastaavat tilavuudet  on esitetty puulajeittain; niiden  

kokonaistilavuuksien  summa on jaoteltu puutavarala  

jeihin. Metsämaalle on taulukoitu  koko puuston  ja  

tukkipuuston runkolukusarjat puulajeittain ja selvitetty 

yksityiskohtaista puulajijakoa käyttäen eri puulajien 
osuudet runkoluvusta, pohjapinta-alasta ja tilavuu  

desta. 

Kasvu-  ja suunniteluvut  on julkaistu puulajeittain. 

Suunnite  on jaettu hakkuusuunnitteeseen, luonnon  

poistumaan ja suojeluvähennykseen. Hakkuusuunnite  
muodostuu  kertymäsuunnitteesta ja metsätähteestä.  

Kertymäsuunnitteessa on erotettu puulajeittain puuta  

varalajiosuudet. 
Tiedot inventoinnissa  kerätään otoksena. Tuloksiin  

liittyy satunnaisvaihtelu.  Keskivirheet  on laskettu  maa  

luokkien  pinta-aloille ja metsämaan puuston  keski-  ja 
kokonaistilavuuksille. 

Maanmittaushallitus  on julkistanut uuden  pinta-ala  

laskennan  tulokset 1982. Maa-alojen muutosten vaiku  

tusta piirimetsälautakuntien inventointituloksiin  on 

tarkasteltu keskeisimpien  tulosten osalta. 

of tree species, mixed  trees, age, development classes, 

tree storeys, quality of stands, stand establishment, 
need  for cuttings, time from the last cut and cutting 

type. A set of area-based  tables  gives recommendable  

silvicultural  and  drainage measures. 

The mean and total  volumes  of  the growing stock  

have  been  calculated  for forestry  land  by  land  classes  

and  for non-forestry  land. The corresponding volumes  
for forest land  and scrub land  are  presented by tree 

species with an assorted  total. Stem distributions of the 

total  and  saw-timber  stocks by tree species have  been  

tabulated  for  forest land.  The stem number, basal  area 

and  volume, using a detailed grouping of tree species,  
have  been presented proportionally by  tree species for  
forest land. 

Increment and  drain are published by tree species.  

The drain is divided  into the estimated allowable  cut, 

mortality and  the nature  conservation  reduction.  The  

allowable  cut is composed of  allowable  removals  and  

forest waste.  The allowable  removals  are divided  into 

timber  assortments.  

The inventory material  has been  collected  as a  sample. 

The sampling errors have been  calculated for land  class  

areas and for mean and total volume of the growing 
stock  on forest  land.  

The results  of a  new area census,  published in 1982, 

brought about  changes in  the  areal  data. The effects of 

the  areal  changes upon the  main inventory results  were 

investigated by  Forestry  Board  Districts. 

ROUSI,  M. 1983. Myyrien aiheuttamat  vahingot Pohjois-Suomen puulajikokeissa talvella  1981/82.  Summary: 
Vole  damage in  tree  species  trials  in  northern  Finland  in  the  winter  of 1981/82.  Folia  For. 569:  1  —10.  

Eri puulajien myyrävahinkoalttiuden selvittämiseksi  
tarkastettiin 13 puulajikoetta Pudasjärveltä Inarin  
Kaamaseen. Tarkastuksessa otettiin  huomioon  vahin  

got, jotka myyrät olivat aiheuttaneet  talven 1981/82 

aikana.  Tuolloin myyräkannat tutkimusalueella  olivat  

runsaat  tai  vahvassa  nousuvaiheessa.  Neljässä  kokees  

sa myyrien aiheuttamat  vioitukset olivat merkitykset  

tömiä  eikä  niitä  mitattu tarkemmin. Yhdeksässä  puu  

lajikokeessa tarkastettiin kaikkien niissä  olevien, yh  
teensä  yli 65 000, taimien myyrävahingot. 

Muilla  puulajeilla kuin kontortamännyllä myyrä  

vahingot olivat  merkityksettömän pieniä. Kaikissa tar  
kastetuissa  kokeissa  kasvoi  kontortamäntyä. Näistä  

kahdessa  kokeessa  myyrien pahoin vahingoittamien 
kontortataimien  määrä oli  1 —10 % elävistä taimista 

ja kahdessa  tuhottujen taimien  määrä ylitti 10 %. 

Kontortamännyllä myyrävahingot riippuivat alkuperän  

sopeutuneisuudesta kasvupaikalleen: mitä etelämpää 
taimet olivat  peräisin tai mitä  vähemmän  niitä  oli  

elossa sitä  useampaa taimea myyrät olivat vahingoit  

taneet. Eri alkuperien väliset  erot myyrävahinkoalt  

tiudessa  olivat  jokseenkin samanlaisia  kasvupaikasta 

ja myyrätiheyksistä riippumatta. Myyrien todettiin  

vahingoittaneen erityisesti  niitä  taimia, joita ne jo 
aiempina vuosina  olivat syöneet.  

In order to investigate the susceptibility of different 

tree species to vole  damage, 13 tree species  trials  

were examined  in northern Finland.  The examination  

comprised vole  damage which  occurred  in the winter  
of 1981/82. At that time the vole  population was in a 

peak year.  Four  of the  examined  trials  had  insignificant 

damage and were therefore omitted from further  
measurements. In nine of the tree  species trials  all 
the saplings, a  total  of over 65.000, were investigated. 

Tree species other than  the lodgepole pine had only 

slight vole damage. On every trial  investigated there  

grew lodgepole pine. On two trials  1 —10 °7o of the  live  

lodgepole pines were severely  damaged and  on two 

other  plots over 10 % were  damaged. Damage to  the 

lodgepole pine depended on the adaptability of the 

provenances  to the site: the more southern the 

provenance  or the  lower  the  survival  rate, the  higher 
the proportion of damaged trees. The differences in 
the susceptibility of the different provenances to vole  

damage remained  at the  same level, irrespective of the 

site or vole density. The vole  was found to prefer 

particularly those saplings that had already earlier  

been  damaged. 
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HÄMÄLÄINEN, J.  & LAAKKONEN,  O. 1983. Turvemaan  varttuneiden männiköiden  lannoituksen  edullisuus.  

Summary:  Profitability of  fertilization  in  mature Scots pine stands  on peatland. Folia  For. 570:1—32.  

Tutkimuksessa selvitettiin  Etelä-Suomen  vanhoilla  

ojitusalueilla sijaitsevien varttuneiden, osaksi  yli-ikäis  
tenkin männiköiden  kertalannoituksen  kannattavuutta  

metsikkökohtaisin edullisuuslaskelmin.  Huomioon 

otettiin myös  valtion  metsänparannusrahoituksen ja 

verotuksen  vaikutus  kannattavuuteen.  

Aluksi  tarkasteltiin  lannoituksen  erilliskannattavuut  

ta, jota mitattiin  reaalisella  sisäisellä  korolla  ja nyky  
arvolla.  Lisäksi  tutkittiin, millainen  kannattavuus  lan  

noituksesta oli  odotettavissa  puuston  hakkuuarvon  ja 

lannoitusmenon  muodostamalle  yhdistetylle investoin  
nille.  

Tutkimuksessa  olivat mukana  NPK- ja PK-lannoi  
tetut koealat.  Omarahoituksella  toteutettuna NPK-lan  

noituksella  saatiin  kahdeksan  vuoden tarkastelujak  

solta  keskimäärin  4,0 %:n reaalinen  sisäinen  korko.  
Vastaavasti  saatiin  PK-lannoitetuissa  —  edellisiin  näh  

den lannoitusajankohtana runsaspuustoisemmissa ja 

järeämmissä — turvemaiden  metsiköissä 12,0 %:n 

sisäinen  korko.  Metsänparannuslain mukaiset  rahoitus  

mahdollisuudet  nostivat tuntuvasti kannattavuutta. 

Täysi valtion  metsänparannuslaina nosti  NPK-lannoi  
tuksen erillisen  sisäisen  koron  ennen lainakorkojen 

verotuksessa  vähentämistä  keskimäärin 16,0 %:iin  ja 

PK-lannoitetuilla  koealoilla  33,9 %:iin.  Metsänparan  

nusavustusta  (15 %) käytettäessä saavutettiin  NPK  

lannoitetuilla  koealoilla  7,4 %:n ja PK-lannoitetuilla  
koealoilla  15,6 %:n keskimääräinen  sisäinen korko.  

Syynä lainavaihtoehdon  paremmuuteen  oli  oletetusta  
7 %:n vuotuisesta inflaatiosta  ja metsänparannuslai  

nan edullisista  lainaehdoista  saatava reaalinen  rahoi  

tushyöty.  

Nykyarvojen perusteella voitiin  NPK-  ja PK-lannoi  
tusten kannattavuudesta  tehdä  samansuuntaiset  johto  

päätökset  kuin  sisäisten  korkojenkin perusteella. 

PK-lannoitetuissa  metsissä  saatiin  miltei  sama yhdiste  

tyn investoinnin  sisäinen  korko  kuin NPK:lla lannoi  

tetuilla  koealoilla, vaikka  PK-lannoitus oli  erillisenä  

selvästi  kannattavampi toimenpide kuin  NPK-lannoi  

tus. Syynä oli  PK-lannoitettujen metsiköiden NPK  

lannoitettuja paljon suurempi alkupuusto. 

Lannoitusmenon  rahoitustapa vaikutti luonnollisesti  

jossakin määrin myös puuston  hakkuuarvon  ja lan  
noitusmenon  muodostaman  yhdistetyn investoinnin  si  

säiseen  korkoon.  

The study concerns the profitability of fertilization  
on mature and  partly over-mature  pine stands  situated  

on drained land  in South Finland.  The study also  
takes account of the effect of state forest improve  

ment financing and  the  taxational  effect of  different  

financing forms on fertilization  costs  and  profitability. 

First, the profitability of fertilization  is examined  

by  using such  profitability criteria  as the real  internal  

rate  of return and the real  net present  value. In  

addition, the study concerns the profitability to be 

expected from  the  combined  investment  formed  by the  

felling value of the  stand  and  fertilization  costs.  

There were Nitrogen-Phosphate-Potassium-fertilized 

(NPK) and Phosphate-Potassium-fertilized (PK) plots 
in  the study. With  NPK-fertilization  the real  internal  

rate of return  amounted  to 4.0  per  cent, on average,  
with  own financing over an 8 years  period. For  PK  

fertilized  stands, which were better forested and in  

which  were  heavier  timber than NPK-fertilized  stands 

at time of fertilization, the real internal  rate of return  

was 12.0 per cent. The state forest improvement 

financing improved profitability noticeably. With  
forest improvement loan  the separate  internal  rate of 
return amounted  to 16.0 per cent before  taxes  on 

NPK-fertilized  plots and to 33.9 per cent  on PK  

fertilized  plots. By using partial state subsidies  (15 %) 

the internal rate of return was, on average,  7.4 per  
cent on NPK-fertilized  plots and 15.6 per  cent on 

PK-fertilized plots. Similar conclusions from 

profitability calculations could  also be drawn using 

the  net present  value.  
The real  internal rate of return of the combined 

investment  for the PK-fertilized  stands was nearly 
the same as for the NPK-fertilized  stands. 

LÄHDE,  E.  & SAVONEN,  E.-M. 1983.  Kastelun  vaikutus  männyn paakkutaimien kehitykseen sekä  turpeen  vesi-ja 
ilmasuhteisiin  paakussa.  Summary: Effects of watering on the development of containerised  Scots  pine seedlings 
and water  and  air  conditions  in peat growing mediums. Folia  For. 571:1—40.  

Tutkimuksessa  selvitettiin  kastelun  vaikutusta  kahdella  

eri  turvelaadulla  täytettyjen turveruukkujen (FP  620)  ja 
paperikennojen (Fh 408  ja  Fh  508)  ilma- ja vesisuhtei  
siin  sekä  paakkuihin kylvettyjen  männyn taimien  kehi  
tykseen. Kokeet toistettiin  kolmena  perättäisenä kesänä  
metsähallinnon  Imarin  taimitarhalla, joka sijaitsee  lä  
hellä Rovaniemeä  (66°30'P; 25°35'  I;  100  mpy). Päivit  
täinen  kastelumäärä vaihteli  l/2:sta 12 mm:iin. Taimien  

kehitystä  seurattiin  myös  maastoon istutuksen  jälkeen 

The  study  examined  the  effect of  watering on water  and  
air  conditions  in two different  humification  degrees  of 
peat  and  the  corresponding development of Scots  pine 
seedlings  grown in  peat  pots  (FP 620)  and  paper  tubes  
(Fh  408  and  Fh 508). The experiments were repeated 
during three consecutive summers in the National  

Board  of Forestry's  Imari  nursery,  situated  near Rova  
niemi  (66  °30  'N;  25  °35'E; 100  m  above 5.1.) The  rate  of 

watering was  varied  from  0.5  to 12 mm/day. Develop  
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2—3 vuoden  ajan. Edullisimmaksi  kastelumääräksi  sekä  

turpeen vesi-  ja ilmasuhteiden  että  taimien  kehityksen  
kannalta  osoittautui  keskimäärin  3—4 mm, joka vastasi  

myös käytännön taimikasvatuksessa  samalla  taimitar  
halla  automaattisesti  annetun kastelun  tasoa.  Jos kaste  

lu  putosi alle 2 mm:n kärsivät  erityisesti  turveruukku  
taimet kuivuudesta.  Tulokset osoittivatkin, että turva  

ruukkutaimien kasvatuksessa  on oltava kastelun  suh  

teen erittäin  huolellinen.  Paperikennotaimien kasvatus  
ei edellytä yhtä suurta huolellisuutta.  

ment  of seedlings was  followed  during 2—3  years  after  
planting out in  the  field.  

The most  advantageous watering rate,  with  respect  to 

water and air conditions  aswell  as seedling develop  

ment, was  3—4  mm/day and  this  was  equivalent  to the  
standard  rate  of  watering delivered  by the automatic  

sprinkling system in  the  commercial  nursery.  When  the 
rate of watering fell  below  2 mm/day especially the 

peat-pot seedlings suffered  from  drying out. The  results  
indicated  that great care  must  be taken in  the watering 

of peat-pot  seedlings  whilst  paper  tube  seedlings are less  
sensitive  in  this  respect.  

KORHONEN,  K-M.,  TEIVAINEN, T., KAIKUSALO,  A., KANANEN, A. & KUHLMAN, E. 1983. Lapin  
myyrän  aiheuttamien  tuhojen esiintyminen Pohjois-Suomen mäntymetsissä huippuvuoden 1978  jälkeen. Summary: 
Occurrence  of  damage caused by  the root  vole  (Microtus oeconomus) on Scots pine in  northern  Finland  after 
the peak  year  1978. Folia  For.  572:1 —18. 

Lapinmyyrän (Microtus  oeconomus Pallas) vuonna 
1977/78 aiheuttamien  tuhojen laajuus turvemaiden  
mäntymetsissä havaittiin  vasta  kesällä 1980, kun  

myyrän syömät puut alkoivat  yhä yleisemmin kuolla  

pystyyn. Suoritetuissa  laajoissa tienvarsi-inventoin  
neissa  todettiin  tuhojen ulottuvan Pudasjärveltä ja 
Kuusamosta aina  pohjoisimpaan Lappiin asti pahim  

pien tuhojen keskittyessä  Keski-  ja Etelä-Lappiin. 
Koko Pohjois-Suomen kattavien  pyyntien avulla  voi  

tiin osoittaa lajin levinneisyysalueen etelärajan Suo  

messa kulkevan 120 km aiempaa käsitystä  eteläm  

pänä.  

Tuhoaloilta  rajatulla kahdellatoista  näytealalla tut  

kittiin  3756  mäntyä, joista 73 % todettiin vahingoittu  

mattomiksi, 14 % vahingoittuneiksi ja 13 % kuolleik  

si. Vahingoittuneiden puiden pituus vaihteli  I—ls m 

ja rinnankorkeusläpimitta 1—25 cm. Niiden  keski  

pituus  oli  4,1 m ja keskiläpimitta 6  cm.  

Valtaosa  tuhoista  oli turvemaiden  mäntymetsissä. 

Kasvillisuustyyppien  määrittämiseksi  näytealoilla teh  

tiin kasvillisuuskuvaus  ja maaperäanalyysi. Lisäksi  

määritettiin  myyrätuhopuissa esiintyvää  tuhohyönteis  

lajistoa rungosta  sahatuista  näytekappaleista. 

The extent of  damage caused  by the root vole 

(Microtus oeconomus Pallas) in peatland forests in 

1977/78 came to light in  1980 when  pines gnawed by 
the  voles  were found  to be dying in  great  numbers.  
According to surveys  made along roadsides,  the 

damage area appeared to stretch  from southern  parts  
of  Lapland to  the edge of the Scots pine range in  

northernmost  Finland.  Vole catches showed  that the 

range  of the root vole  in  Finland  stretches for 120 km  

more to the  south  than  was previously  expected. 
3756 Scots pines were examined  in the damaged 

areas. 73  % of  them  were considered  to be  undamaged, 
14 % damaged and  13 % dead. The height of the 

damaged trees  varied  from 1 —15 m and  the diameter  

at breast  height 1—25 cm. The mean height was 4,1 

m and  the  mean diameter  6 cm. Vegetation mapping 
and soil  analysis were made on 12 study plots. The 

damage areas were mostly peatlands. Possible  future 
effects of the  damage were studied  by determining 
the  pest  insect fauna  of  the  trees  injured by  root  voles.  

JOKINEN, K.  1983.  Metsänlannoituksen  vaikutus  juurikäävän esiintymiseen  —  Kirjallisuuskatsaus. Summary: The  
effect  of fertilization  on the occurrence of Heterobasidion  annosum (Fr.) Bref. — A literature  review.  Folia  For. 
573:1—22. 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan  metsänlannoi  

tuksen  mahdollisia  vaikutuksia  juurikäävän (Heteroba  
sidion  annosum (Fr.) Bref.) aiheuttamiin tuhoihin  män  

nyllä (Pinus sylvestris  L.)  ja kuusella  (Picea abies  (L.) 
Karst.).  

Julkaisu  perustuu  suurelta osin muualla  kuin  Suo  

messa saatuihin  tutkimustuloksiin. Ensiksi käsitellään  

yleisesti  puun ravinnetilan  vaikutusta  taudinkestävyy  
teen sekä maan ravinteisuuden  ja lannoituksen  vaiku  

tusta  maan mikro-organismeihin. Tämän  jälkeen esite  
tään  laboratoriossa  saatuja tuloksia  juurikäävän ravin  

netarpeesta ja puun  ravinnepitoisuuden vaikutuksista  
puun lahoamisalttiuteen  sekä  resistenssiin  juurikääpää 
vastaan.  Metsikköolosuhteissa  tehdyistä tutkimuksista  

tarkastellaan  ensin  tutkimuksia, joissa on vertailtu  ter-  

The effect of forest fertilization  on the amount of 

damage caused  by  Heterobasidion  annosum in  Scots  pine 

(Pinus  sylvestris  L.) and  Norway spruce  (Picea abies  (L.) 

Karst.)  is  examined  on the basis  of the available  litera  
ture. 

The report  is mainly based  on the results of studies  

carried  out outside Finland. The  effect of the nutrient  

status  of the  tree on resistance  to pathogens,  and  the  
effect of fertilization  and soil  fertility on the micro  

organisms in  the soil,  are  first treated  in  general in  the  
report. The  results  of  studies carried  out in the 

laboratory on the  nutrient  requirements of  H.  annosum 
and the effect of the nutrient  content of trees on the 

susceptibility  of  trees  to rot and  on their  resistance  to 
attact by  H. annosum are then  examined  in  detail.  In the 
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veiden ja juurikäävän saastuttamien  lannoittamatto  
mien  metsiköiden  neulas-  tai maa-analyysituloksia. 
Tämän  jälkeen tarkastellaan  juurikäävän esiintymistä 
metsänlannoituskokeilla, ja lopuksi lannoituksen  vai  
kutusta puiden kantoihin.  

Tulokset  ovat  toisistaan  poikkeavia. Niitä  ei  voida  
yleistää tutkimusalueiden  ulkopuolella. Toistaiseksi  ei  
tiedetä, millaiset ovat puun juurikääpäkestävyyden 
kannalta  optimaaliset ravinnemäärät  ja -suhteet.  Tasa  
painoisten ravinnesuhteiden  merkitystä  puun  taudinkes  
tävyydelle yleensä ei kuitenkaan  saisi  unohtaa  metsiä  
lannoitettaessa.  

case of  studies carried  out in  the  field, studies  involving 
the  comparison  of results  for needle  or soil  analysis  
carried  out in unfertilized  stands which are either  

healthy or suffering from attact  by H. annosum,  are 
examined  first. The occurrence of H. annosum in  

fertilization  experiments is then  examined,  followed  by  
the  effect of  fertilization  on the  stumps  of trees.  

The  results  are contradictory and  it  is  not recommen  
dably the  results  to areas not covered  by  the  studies.  At  
the  present  time  it  is  not known  what  are the  optimum 
amounts  of  nutrients and  the optimum nutrient  ratios  
from the  point of  view of the resistance  of trees  against 
H. annosum. However, the  importance of a balanced  
nutrient  status for the  resistance  of trees  in  general 
should  not  be  ignored when fertilizing forest  stands. 

SEVOLA, Y. 1983.  Metsähallinnon  Nurmeksen hoitoalueen  voimaperäinen puunkasvatus: seurantajärjestelmä ja 

tuloksia.  Summary: Intensive  timber  growing in  a  state forest  district: monitoring system and  results.  Folia  For. 
574:1—83.  

Metsähallinnon  Nurmeksen  hoitoalueessa  on vuodes  

ta  1967  alkaen  toteutettu erityisen voimaperäistä puun  
kasvatusohjelmaa. Sitä  luonnehtivat  vanhojen metsien  
nopeutettu uudistaminen, maanmuokkaus  ja metsänvil  

jely,  jo taimistovaiheessa  alkava  metsien  toistuva  lan  
noittaminen  ja soiden  ojituksen  nopeuttaminen. 

Tutkimuksessa esitetään seurantajärjestelmä Nur  
meksen hoitoalueen  metsätalouden  liiketaloudellisen  

edullisuuden  selvittämiseksi.  Järjestelmä perustuu hoi  
toaluevertailuun:  Nurmeksen  hoitoalueen  kateperiaat  
teella laskettua tulosta verrataan metsähallituksen ta  

vanomaista  metsätaloutta  harjoittavan Lieksan  hoito  

alueen  tulokseen.  Järjestelmään kuuluu  myös tulevai  

suuteen suuntautunut osa, joka edellyttää hakkuusuun  
nitelaskelmia  ja  tulevien  tulojen ja menojen arvioimista.  

Metsävarat ehdotetaan  arvioitavan valtakunnan  met  

sien  lohko-otoksen  tihennyksenä. Näin  tehtiin  ensim  

mäisen  kerran  jo v. 1980.  Seurannan  välitulos lasketaan  

jonkin valinnaisen, vuodesta  1967 alkavan  aikavälin  
keskimääräisinä  katteina  ja/tai katteiden  nykyarvoina. 

Myös esitetään  yksinkertainen tapa  Nurmes-suunnitel  

man erillismenojen ja -tulojen laskemiseksi.  Järjestel  
mään kuuluu  myös tärkeimpien, Nurmes-suunnitelmas  

ta hoitoalueen  talouden  ulkopuolella ilmenevien  hyöty  

jen ja haittojen suppea arviointi.  
Nurmeksen hoitoalueen puutavaran myyntitulojen 

nykyarvo  metsämaan hehtaaria  kohti  on 4 %:n korko  

kannalla  laskien  9 % korkeampi kuin Lieksan, mutta 

hankinta-  ja metsänhoitomenojen vähentämisen  jälkeen 
tulos  on 16  %, ja ennen veroja jo 23  % huonompi kuin  
Lieksan  vastaava tulos. Jaksolla  1967—2040 Nurmes  

suunnitelman  erillismenot  arvioidaan  keskimäärin  7,8 

milj. mk  vuodessa  erillistuloja korkeammiksi.  Tuotetun  
lisäpuun jalostusarvon lasketaan  jäävän 5,0  milj. mark  
kaan vuodessa.  Työllistäväksi vaikutukseksi  v. 1983 ar  

vioidaan  36—39  työvuotta.  
Nurmes-suunnitelman  toteutuksen vaatimat kustan  

nukset eivät kaikilta  osin  näytä olevan  taloudellisesti  
perusteltuja. Aivan nuorten kangasmaan metsiköiden  
lannoituksista  luopuminen olisi  eräs  varteenotettava 
mahdollisuus  vähentää  kustannuksia.  

Since  1967  an intensified  timber  growing  program  
has  been implemented in  the  state forest district of Nur  

mes,  in  eastern Finland.  Hastened  regeneration of  old  
stands with  subsequent artificial  regeneration and  
repeated fertilizations  characterize  the  program.  

An information  system for  monitoring its profitabi  
lity  is  presented. The  system is  based  on the  compa  
rison:  the  contribution  profits of the  forestry of Nur  
mes  are compared with  those  of  the  neighbouring Liek  
sa district, which  is  practising "normal"  forestry  accor  
ding to the rules  of the  National  Board  of Forestry.  The 

proposed system also includes  a future-oriented  part, 

which  requires cutting budjet calculations  and  the  esti  
mation  of incomes  and  expenditures for the coming 

years.  

It is  proposed  that  the  forest  resources are  surveyed  
in  the context of the  national  forest inventory by 
measuring additional  sampling units  in  the  forest dist  
ricts concerned.  This was  the case in 1980. The inter  

mediate results are calculated as mean contribution 

profits during a desired  period of  time  — starting from 
the  year  1967 — or  as present  values  of the  contribution  

profits. Also  a comparative way  is proposed for  the  
estimation  of  the  incremental  expenditures and  incomes  
of the  intensive  timber  growing program.  The  system  
also  includes  a  brief  appraisal of  the  most  important 
external benefits and costs. 

The present  value  of the  incomes  from timber  sales  in  
Nurmes — calculated  at  a rate  of  4  % — is  9 per  cent  
higher than in  Lieksa,  but  after subtracting the  delivery 
and  silvicultural  expenditures, the  profit is  16 per  cent,  
and  the  profit before  taxes  23 per  cent  lower  than  that 

of Lieksa. For  the  period from 1967  to 2040, the  
incremental  expenditures of the  implementation of the  
Nurmes  plan  were estimated  to be annually 7,8  mill.  
FIM higher than  the  respective  incremental  incomes.  
The value  added  of the  processed  extra  wood  was 
estimated  to be 5,0  mill. FIM yearly. The  employment 
effect seemed to  be  36—39  manyears  in  1983.  

The  costs  of  the Nurmes-plan are not wholly  justified  
from the  standpoint of economics.  The fertilization  

program  could  be  modified  into a  less  intensive  one, 
and  there is a case for abandoning the  fertilization  of 

young stands  on mineral  soils.  
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NEPVEU,  G. & VELLING, P. 1983.  Rauduskoivun  puuaineen laadun  geneettinen vaihtelu.  Abstract: Individual  
genetic  variability of  wood quality in  Belula  pendula. Folia  For. 575:1 —21.  

Tutkimuksessa tarkastellaan  puuaineen laatuominai  

suuksien vaihtelua  eteläsuomalaisessa  rauduskoivun  

jälkeläiskokeessa, josta mitattiin  yhteensä 564  koepuuta 
46 täyssisarperheestä ja yhdestä  vertailuerästä.  Lisäksi  
tutkittiin  jälkeläisten 12  emo- ja isäpuuta. Mittaushet  
kellä  jälkeläiset olivat  12-vuotiaita, emo-ja isäpuut noin  
55-vuotiaita.  

Näyteyksikköinä  käytetyistä  kairanlastuista  määritet  
tiin  puun kutistuminen  sen kuivuessa,  puuaineen tiheys 
ja massan saanto. Ominaisuuksien  anisotrooppisuutta 

(erilaisuutta rungon vastakkaisilla  puolilla) selviteltiin  

myös. Lisäksi  tutkittiin Pilodyn-laitteen soveltuvuutta 

puuaineen laadun  maastomääritykseen. 

Ensin  tarkastellaan tuloksia  ominaisuuksien  vaihte  

lusta  koko  aineistossa ja sen  jälkeen varsinaisia  geneet  
tisiä  parametreja siitä  erotetussa  20  jälkeläistöä käsittä  
vässä  faktorikokeessa.  

Puuaineen  tiheyden ja puun kutistumisen  periytyvyys 

osoittautui  verraten voimakkaaksi.  Tilavuuden  kasvuun  

ja massan saantoon liittyvät ominaisuudet  sen  sijaan 
todettiin  selvästi  heikommin  periytyviksi.  Itsepölytys 

näytti vaikuttavan haitallisesti, joskin  lievästi, kuiva-ai  
netuotokseen.  Maternaaliefektistä  (emon vaikutuksesta) 

saatiin viitteitä puun pituuskasvussa. Ns. erityinen 

kombinaatiokyky  osoittautui  tutkituissa  laatuominai  
suuksissa  heikoksi,  joten kahden  kloonin  siemenviljelys  
ten  perustaminen laadun  vuoksi ei  näytä erityisen kan  

nattavalta; kasvussa  hyötyä saattaisi  kuitenkin  tulosten  

perusteella olla  odotettavissa.  
Puun tilavuuden  kasvun  ja kutistumisen välillä  ei to  

dettu haitallista  riippuvuutta, vaan päinvastoin edulli  
nen (negatiivinen). Kasvu  ja puuaineen tiheys puoles  
taan  olivat  toisistaan  riippumattomia. Tiheyden ja ku  
tistumisen  välillä  oli  kuitenkin  haitallinen  positiivinen 
korrelaatio. 

Tutkimusmenetelmien  kannalta  saatiin  kaksi erityi  

sen tärkeää  tulosta.  Ensiksikin  puun  ikä  vaikutti  tutkit  
tuihin  laatuominaisuuksiin  hyvin merkittävästi  ja toi  

seksi  Pilodyn-laite osoittautui  puuaineen tiheyden 
maastomäärityksessä hyvin käyttökelpoiseksi. 

The variation  in wood  quality characteristics  of 46 

full-sib  families  and  a standard  seed  lot were studied  in  

a Betula  pendula progeny  trial in  southern  Finland.  The  

material  consists  of total  of  564  sample trees  as well  as  

their 12 parent  trees.  The progenies were  12 years  old,  
when measured, the  parent  trees  about 55 years.  

The characteristics  measured on increment  cores 

were  shrinkage,  basic  density and pulp yield. The aniso  

tropy of properties  on the opposite sides  of the  stem 
was also  studied.  The possibility  to  estimate  wood  qual  

ity in the forest by means of a  Pilodyn Wood Tester  

was evaluated,  too. 

The variation  of the characteristics in  the whole  of 

the material  was studied  first and  then  the genetic  par  
ameters  were estimated  of a complete factorial  design 
of 20 progenies issued.  

The  inheritance  of  wood  basic  density and shrinkage 
was fairly strong. Factors  affecting  to volume  growth  
and  pulp yield, on the contrary, had  low  heritability 

values.  Self-pollination had  a  slight depressive effect on 

the dry matter  yield. There was some maternal  effect 

on the height growth of  the trees.  The specific combi  

ning ability  of wood  quality characteristics  studied was  
rather  poor;  so,  it  does'nt seem to be very  promising to 
establish the  two clone seed  orchards for the sake of 

quality. In volume  growth it  could  be, nevertheless, use  
ful. 

There was no unfavourable  relationship between  

growth rate  and  volumetric  shrinkage; on the  contrary  
it was  favourable  (negative). The correlation between  

growth rate and  wood  density was  not significant.  How  

ever,  there was an unfavourable  positive correlation  
between density and  shrinkage. 

There are two especially important results  concerning 
the  measurements  of  wood  quality characteristics.  First, 

the  age of  the trees  had  a very  significant effect on the 

properties and secondly,  the Pilodyn Wood Tester  

seemed  to be  very  promising  when  selecting the  young  
progenies for wood density in  the forest.  

GUSTAVSEN,  H.G.  & FAGERSTRÖM, H. 1983. Brösthöjdsformtalets variation  i  tali-, gran- och  björkbeständ. 

Summary: The  variation  of the  breast  height form  factor  for  pine, spruce  and birch stands  in Finland. Tiivistelmä:  
Männyn, kuusen  ja koivun muotolukujen vaihtelu.  Folia For.  576:1—32. 

Syfte mcd undersökningen är att ge en bild  av 

brösthöjdsformtalens variation  och  storlek  i  ekonomi  
skogar. Tvä typer  formtal  granskas. Det ena fram  
räknat  pä  basen  av beständets  medelhöjd och  det  andra  
pä basen av Övre  höjd. I samband mcd detta är mälet 
formtalsfunktioner för tall-, gran- och björkbeständ, 

där formtalen  kan uppskattas mcd hjälp av vissa  
mätbara  beständskännetecken.  

Det slutliga grundmaterialet omfattar sammanlagt 
932  provytebeständ,  som har uppmätts  i samband  mcd  
den tredje riksskogstaxeringen frän ären 1951 — 1953.  
Materialet  är ett urval frän taxeringsmaterialet, där  

kravet  pä huvudträdslagets andel av beständets  volym  
är 80  % för tali  och gran  och 70 % för björk.  

The  paper concerns the variation and mean size of 

the  breast  height form  factor in  pine, spruce  and  birch  
stands  in Finland.  Results  for  southern Finland and  

northern  Finland are also  given. A  number  of  functions  

are  presented for estimating stand form factors  by  

means of  stand criteria.  

The material, 932 sample plots, was obtained  as a  

subsample from  the 3rd National  Forest  Inventory 

material  (1951—53), comprising 637 circular  sample 

plots of 0,1 ha in pine-dominated and 240  plots in  

spruce-dominated (80 %  of the stand volume) stands 

and  55 plots in birch-dominated  (70 % of  the stand 

volume) stands. The  subsample comprise sample plots  
in stands situated on mineral soils  from all over  the 
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Provytebeständen härstammar frän  momarksfigurer 
vilka kan  hänföras  tili  växtlig skogsmark och fördelas  

pä 637 provytor mcd tali, 240 ytor mcd gran som 

huvudträdslag och pä 55 ytor  mcd  björk. Materialet  
omfattar ytor frän hela  landet.  

I allt har utvecklats  26 formtalsfunktioner  för de tre 

trädslagen. 11 funktioner  berör  hela  lar.dets  material  
och 15 funktioner har utvecklats  pä basen ay  
delomrädenas  (Norra och Södra Finland) material.  

Ungefär hälften  av  funktionerna  ger uppskattning ay 
formtalet  F H  definierat  enligt  medelhöjden, som ocksä  
är den  viktigaste variabeln  i funktionerna.  I funktioner  

na för uppskattning ay formtalet  F Hdom definierat  enligt 
Övre höjden, är medeldiametern och Övre höjden 

nödvändiga variabler.  I nägra funktioner  finns  dock  
andra  variabler i  tillägg, som i nägon man förbättrar  

uppskattningen av formtalen.  

Funktionerna  kan  användas för bl a  uppskattning ay 

beständsvolymen, när grundytan och höjden (medel  

höjd eller Övre  höjd) är bestämd. Variationen  och  
storleken  för formtalen  är olika  för  de olika  trädslagen. 

Den geografiska inverkan  pä  formtalens variation  och  
storlek  är liten  inom  samma trädslag. Detta betyder att 

hela  landets funktioner kan  användas  i  de fiesta fall.  

Dock  säkrar  man hänsyntagandet till mera lokala 
förhällanden genom att använda delomrädenas  

funktioner.  

country. 

In ali, 26 functions  have been  derived  giving stand 
form  factors  for the three tree species. Eleven of the 

functions  are derived  for the  whole  country  and 15 for 

the southern and northern regions separately. Half  of 

the  functions  give an estimate  of the  stand form  factor 
(F h ) defined  by mean height of the stand (see  the  
symbol explanation). The most important variable  in  

these  functions is  the mean height. The  dominant height 
and  especially the mean diameter  of the stand are the  

most important variables in the functions giving stand 

form  factor  (FHd
om

)  defined  by dominant  height. In  

general, only  a small  improvement can be  obtained  with 
the functions based  on more variables.  

The  functions,  for example, can be used to estimate  
stand form factors  when  the final  goal is to calculate  

the stand volume according to the formula: V = 
F ■ G ■ H, and the height and basal  area are known.  
There are some differences in size and variation 

between  the tree species,  but no clear differences  
between the northern and southern parts  of the country.  

This  means that a satisfactorily estimation  of  the  stand 
form factor can be obtained  with the functions  based  

on the  whole  material.  However, using the  functions  of 
the subareas ensures a better result  from the estimation 

of stand form factors. 

LAAKKONEN, 0., KEIPI, K. &  LIPAS, E. 1983. Typpilannoituksen kannattavuus  varttuneissa  kangasmetsissä. 

Summary: Profitability of nitrogen fertilization  in  mature forests on mineral  soils.  Folia  For.  577:1 —20.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin kangasmaiden pääte  

hakkuuikäisten  männiköiden  ja kuusikoiden  typpilan  
noituksen  kannattavuutta  Etelä- ja Pohjois-Suomessa. 

Vertailtavina  oli kolme  lannoitetta:  oulunsalpietari, 

urea  ja typpirikas Y-lannos. Tutkimus antoi  uutta tie  

toa  myös lannoituksen  vaikutusajasta. Taloudellisen  
kannattavuuden  mittareina  käytettiin investoinnin  reaa  

lista  sisäistä  korkoa  ja neljän prosentin reaalikoron  

ylittävää, metsänomistajalle jäävän nettotulon määrää. 

Lannoitus  (120 kg  N/ha) lisäksi  puiden kasvua  keski  
määrin  4 —B mVIO vuotta. Suurin  keskimääräinen  kas  

vunlisäys saavutettiin  typpirikkaalla Y-lannoksella.  Ero  

oulunsalpietariin ei kuitenkaan  ollut  suuri.  Lannoitus  

vaikutuksen  kestoaika  oli Etelä-Suomessa  männyllä 
noin  seitsemän  vuotta ja kuusella  10 vuotta. Pohjois- 

Suomessa  kasvureaktio  jatkui yli 10 vuotta lannoituk  

sen jälkeen sekä  männiköissä  että kuusikoissa.  

Lannoitus  osoittautui  yleensä hyvin kannattavaksi  

toimenpiteeksi. Parhaan  taloudellisen  tuloksen  tuotti 

oulunsalpietari- ja seuraavaksi  parhaan urealannoitus.  

Etelä-Suomen  männiköissä  eri  typpilannoitteiden keski  
määräiseksi  reaaliseksi  sisäiseksi  koroksi  metsänomis  

tajan omarahoituksella  saatiin  12 % ja vastaavasti  Poh  

jois-Suomessa 4 %. Nettotulojen reaaliset  nykyarvot  
4 %:n korkokannalla  olivat ko. männiköissä  450 mk/ha  

ja 7  mk/ha. Etelä-Suomen kuusikoissa  sisäinen  korko  
oli  10 %  ja Pohjois-Suomen kuusikoissakin  positiivi  

nen. Typpilannoitteiden keskimääräiseksi  reaaliseksi  

nettonykyarvoksi saatiin  4 %:n korkokannalla  yli 330 

mk/ha Etelä-Suomen  kuusikoissa,  kun  sen  sijaan Poh  

jois-Suomessa vastaava  nykyarvo  jäi negatiiviseksi. 

The study concerns the profitability of nitrogen 
fertilization  of Scots  pine and Norway  spruce forests 
in  South  and North Finland.  Three  different fertilizers  

were compared. The study also produced new infor  
mation concerning the reaction period of forest fertili  

zation. The profitability criteria were the real  internal  

rate  of return  and  the  present net  value  with  four  per  
cent calculative  rate of interest. 

The  average  growth increase  from fertilization  (120 
kg  N/ha)  on sample plots  was  4—B  m 3 /ha/10  yrs.  The  
best result  was obtained  with  the NPK fertilization  

(18—12—6)  but almost as good was the effect  of 
ammonium nitrate  and  the  next best  from urea (46 % 
period in  South Finland  was  about  seven years  for  pine 
and  10 years  for  spruce.  In North  Finland  the  growth 
increase  lasted  well  over  10 years  for  both  species.  

Forest  fertilization  was  generally a profitable under  
taking. The best economic result  was obtained  from 

ammoniumsulphate and  the  next  best  from  urea  (46 %  
N) fertilization.  The real  internal rate of return of 

different  nitrogen fertilizers  of pine stands  in  South  
Finland  with  own financing was,  on average,  12 per  
cent and  in  North  Finland  4 per  cent. The real  net 
present values, with a per cent  calculative  rate  of 

interest,  were FIM 450/ ha  (USD 90/  ha) in  pine stands  
in  South Finland  and FIM 7/ha  (USD 1.4/ ha) in pine 
stands  in  North  Finland.  In spruce  stands in South 
Finland  the  internal  rate  of return  exceeded  10 per  cent,  
and it was also positive for North Finland.  The real  

net present  value  of nitrogen fertilizers, with a  4 per  

cent calculative  rate  of interest, was,  on average,  FIM 
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Valtion  metsänparannustuki nosti  yksityistaloudellis  

ta kannattavuutta.  Tutkimuksen laskelmissa  lannoitus  

kustannukset peitettiin vaihtoehtoisesti  kokonaan  val  
tion  metsänparannuslainalla Etelä-Suomessa  sekä  Poh  

jois-Suomessa 25  % avustuksella  ja loput lainalla.  Kun  
näissä laskelmissa  oletettiin vuodesta toiseen 7  %:n 

hintojen nousua vastaava  inflaatio, samalla kun  raaka  

puun hintatason katsottiin säilyvän  reaalitasollaan, 
niin  Etelä-Suomen  männiköissä  mainittujen typpilan  

noitteiden  keskimääräinen  reaalinen  sisäinen korko  

nousi metsänparannusrahoitusta käytettäessä 34 %:iin  

ja vastaavasti  Pohjois-Suomessa 17 %:iin.  Tällöin  otet  
tiin positiivisena tekijänä huomioon  myös suhteellisen  
vähän  asiaan  vaikuttava  lainan  korkojen verovähennys  

oikeus. Vastaavat korot  maan eri  osien kuusikoissa  

olivat 30 ja 7 %. Nettotulojen reaalinen  nykyarvo  

muodostui  positiiviseksi eri  typpilannoitteilla myös Poh  

jois-Suomen kuusikoissa, ts. keskimäärin  120 mk:ksi/ 
ha ja vastaavasti  Etelä-Suomessa  490  mk:ksi/ha. Vas  

taava nykyarvo  oli  männyllä  Etelä-Suomessa  610  mk/ha  
ja Pohjois-Suomessa 280 mk/ha. 

330/  ha (USD 66/  ha) in spruce stands in South 

Finland, but  in  North  Finland  the  corresponding value 

was negative. 
Goverment  subsidies  increased  the real  profitability 

considerably. In the calculations  fertilization  costs  

were covered wholly with  the  state's forest improvement 

loan  in  South Finland, while in  North  Finland  25 per  

cent of costs  were covered  by  a subsidy and  the 75 per  

cent  by  a loan.  When  assuming a 7  per  cent  annual  infla  

tion  rate  and  when  the interest  on the  loan  was consider  

ed to be  a deductable  expense against taxation, the  real  

internal  rate of return of nitrogen fertilizers  in  pine 
stands  amounted to 34  per  cent in South Finland  and  

to 17 per  cent in  North Finland.  In different  spruce  

stands  throughout the  country, the  corresponding rates  
of return were 30 and 7  per  cent, respectively. The 

real  net present  value  of the  investment  turned  out  to be  

positive even in the spruce stands in North Finland, 

i.e. FIM 120/  ha (USD  24/  ha) on average and  in South  

Finland  the average was FIM 490/  ha  (USD 98/  ha). 
The corresponding net values  of pine stands were 

FIM 610/  ha  (USD  122/ ha) in  South  Finland  and FIM  

280/  ha (USD 56/  ha) in  North Finland.  

VUOLLEKOSKI, M. 1983.  Hydrostaattisella voimansiirrolla  varustetun kaivurin  soveltuvuus metsäojien 

perkaukseen. Summary: Evaluation  of a specially developed excavator  for  forest ditch  cleaning. Folia  For.  578:  1 — 

13. 

Tutkimuksen  tavoitteena  oli selvittää Lännen S 9 ojan  

perkauskaivurin tuotos  eri  uudisojituksen kaivuvaikeus  
luokissa,  käyttötuntikustannus sekä  tuotosvertailu  vas  
taavaan tehtävään tarkoitettuihin  muihin  koneisiin.  

Aikatutkimuksessa  tutkimusyksikkönä oli  paaluvälin 

perkaukseen kulunut aika. 
Lännen  S9:n  tehotuntituotos  perkaustyössä  oli  uudis  

ojituksessa  käytettävän  kaivuvaikeusluokituksen  mu  
kaan seuraava: I = 293 m/h, II = 273 m/h, 111 = 228 

m/h,  IV = 217  m/h, V = 154  m/h ja x = 269 m/h. 

Käyttötuntikustannus laskettiin kaikkien  siihen  kuu  

luvien osakustannustekijöiden summana ja jaettiin 

käyttöajalla. 

Tehoaikaprosentiksi saatiin aiempien tutkimusten  ja 
tämän tutkimuksen aineiston  kaivuvaikeusluokkaja  
kauman  perusteella 75,2. Päätyöajaksi saatiin 46  % ja 
määrästä riippuvaksi  apuajaksi 54 % koko  tehoajasta.  
Käyttötuntikustannukseksi saatiin  171,50 mk edellyt  
täen täystyöllisyyttä  10 kk:n ajaksi  vuodessa.  

The aim of  the study was to determine  the  output of 
the Lännen S9  ditch  cleaning excavator under  different 

excavating difficulty classes, the working hourly costs  
and to compare  the  output with  that of other machines  

designed for  the same purpose.  
The time taken  to clean  a  strech of ditch between  two 

markers was followed  by  means of  a  time study. 
The effective hour productivity of the Lännen  S9 in  

ditch cleaning work  was as follows, depending on the 

excavating difficulty class:  I =  293 m/h,  II  = 273 m/h,  
111 = 228 m/h, IV =  217 m/h,  V = 154 m/h and x =  
269 m/h. 

The working hourly costs were calculated by  

summing all the partial cost  factors and  then  dividing 

by  the effective  time. 

According to earlier  studies and the excavation  

difficulty class distribution of this study the effective 

time  percentage was assumed to  be  75,2. The time  

expended on the main  time was 46 %, and that on 
variable by-time, 54 % of the entire effective time. The  

hourly operation costs were FIM 171,50, which  

presupposes  full employment for 10 months. 
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LÄHDE, E., HÖGNÄS,  8.,  JAAKKOLA, A. & HUURI,  O.  1983.  Tall-  och  granplanteringarnas utveckling pä  
Aland. Seloste:  Männyn ja kuusen  istutuksen  onnistuminen  Ahvenanmaalla.  Abstract: The  success of Scots  pine 
and Norway  spruce  planting in the Äland Islands.  Folia  For.  579:1  —  18. 

Vid undersökningen sökte  man utreda inverkan  ay 

planttypen, plantans längd, samt planteringsmetoden 

(borrhacka, spett  och  planteringsborr) pä  planteringens 

utveckling pä Äland. Man  jämförde följande planttyper:  
IM + lA, IM-1A och 2A + IA tall  samt 2A +  2A och 
2A +  IA gran och  ytterligare  tallplantor i  rullar, i  torv  
och papperskrukor samt granplantor i fanerskivor.  

Försöken  anlades  under  tre päföljande somrarna 
1971-73. De viktigaste karaktäristika  för plantorna som 

mättes var  längden, ärstillväxten  för sommaren 1981 

samt överlevelseprocenten. Ytterligare bedömdes 

skadorna  pä försöksplantorna och orsakerna  därtill.  De 
omskolade  plantorna utvecklades  nägot bättre an de 

motsvarande  oomskolade. 1M + 1A och  2A + 1A 

tallarna växte  likvärdigt. Av täckrotsplantorna klarade  

sig bäst plantorna i  rullar,  därefter  i  torvkruka och 
sämst i papperskruka. De sistnämnda  höstplanterades 

tili skillnad  frän de andra tallarna.  Rullplantorna 

utvecklades  endast nägot bättre an IM + IA tallarna  i 

samma storleksklass  (0-10 cm). Ingen tydlig skillnad  

förekom mellan  de olika  granplanttypernas utvecking. 

I allmänhet ledde  de stora plantorna tili ett  bättre 

resultat  an de motsvarande  smä plantorna, men för 

plantorna i  papperskrukor  inverkade  den stora  längden 
ofördelaktigt. 

Planteringsmetoden hade  relativt  liten  inverkan  pä 

planteringens  utveckling. Planteringen mcd  borrhacka  
visade  sig vara i medeltal  litet bättre an spettplantering 

av tall  och borrplantering ay gran.  Vid  granplanterin  

garna under  ären  1971-73 ledde  höst-  och  värplanterin  
garna  till  nastan likvärdiga  resultat,  men är 1971 var  
hösten och är 1973 vären signifikant fördelaktigare 

planteringstidpunkter. 

P.g.a. dälig plantering förekom lutande  och krokiga 

plantor endast för tallens  del. Spettplanteringen och 

planteringen mcd  borrhacka  var inte  heller  i detta  
avseende  olika. De tallplantor som utplanterats som 

stora  lutade  vanligare an de som utplanterades som 

smä. Hos  tallplantorna i papperskrukor  var de lutande 

plantornas andel  större  an de andras  troligen p.g.a. 
uppfrysningen pä hösten.  

The objective of  the  study was to examine  the  effects 

of nursery  plant type and  height as well as  planting  

technique (with round  hoe, bar or  planting auger) on 

planting success in  the  Aland Islands.  The  following 
types of bareroot transplants were  compared: IM+IA, 

IM— IA and  2A+IA pine plants and  2A+2A and  
2A+IA spruce plants.  As regards container  types, 

Nisula-roll, peat  pot  and  paper  tube  seedlings were  used  
for pine and a  trial  veneer tube for spruce seedlings.  

The  trials  were established  during the  three  conse  
cutive summers  of 1971-73 and  were inventoried  during 

autumn 1981. The most important measurements were 

transplant height, height growth during 1981 and 

survival  percentage.  In addition, damages and their  

causes were assessed from sample plants. 

Of the various  types of bareroot  stock, transplants 
had succeeded  better than untransplanted plants. 
Growth of IM+IA and  2A+IA pines was similar.  Of 

the different  types of containerised  pine seedlings, the 

order of success was  roll  seedlings,  peat pot seedlings  

and worst of all paper tube seedlings which, in  

contrast  to  the other types  of pine stock,  were  planted 
in the  autumn. For pine, roll  transpalants had  

succeeded  only slightly better  than bereroot  transplants 
of the same size (0 —10 cm). In spruce there  were no 
clear differences  in the success of different seedling 

types. 

In general, large nursery  palants gave better results 

than  shorter  stock of the  same type,  except  for  paper  
tube seedlings where tall plants gave poor  results.  

Planting technique had  comparatively little  effect on 
success of planting. Use of the round  hoe gave, on 

average,  slightly better results  than the bar method  with  

pine or the planting auger  technique with  spruce. 

For spruce,  on average  the 1971 —73 autumn and  

spring plantings gave similar  results, but during 1971 

the autumn planting and  in 1973 the spring planting 

gave significantly better  results.  

Leaning and  crooked  plants resulting from careless  

planting appeared only in pine, with no difference  
between the  bar  and  round  hoe  techniques. Leaning was 

most common in  larger planting stock, with  the  highest 

frequency in  paper  tube  seedlings presumably  as a result  
of autumn frost damage. 
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